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1. INLEDNING/OCH/BAKGRUND/

Folkbiblioteken är en plats för demokrati – en verksamhet som ska vara anpassad för 
alla samhällets invånare och spegla den mångfald landet har. Detta är ett av bibliotekens 
och bibliotekariernas främsta uppdrag - att bemöta besökarna likvärdigt och att täcka in 
var och ens behov. Biblioteken är en del av kulturpolitiken, vars mål rör yttrandefrihet, 
jämlikhet, kulturell mångfald, kulturarv och internalisering (Rydsjö & Elf 2007, s. 27). 
Demokrati, jämlikhet och inkludering kan alltså sägas vara några av ledorden inom 
bibliotekens väggar och uppfattas möjligen som självklara arbetsgrunder för de flesta, 
men det finns, enligt min hypotes, ett behov av mer kunskap och åtgärder som på sikt 
kan öka kvaliteten inom verksamheten.  

Den här studien har inriktats på ungdomsverksamheten och det beror främst på att 
gruppen ungdomar befinner sig i en känslig fas i livet, där de är i färd med att utveckla 
sin identitet och därför påverkas mycket av omvärlden, men också för att de är näst på 
tur ut i arbetslivet, där de alltså inom en snar framtid själva kommer att ställas inför 
utmaningen att skapa ett öppnare och mer inkluderande samhälle.  

Böcker och annan media är viktigt och identitetsskapande, vilket kan göra att 
bibliotekarien kan spela en betydelsefull roll i ungdomens utvecklingsprocess. Att 
läsförståelsen hos barn och ungdomar sjunker har diskuterats flitigt de senaste åren. 
Framför allt är det pojkar som är drabbade. PISA-undersökningen från 2009 visar att 24 
% av de 15-åriga pojkarna inte når upp till nivå 2 i läsförståelse, jämfört med 10 % av 
flickorna. I samma undersökning från 2013 har skillnaderna mellan könen ökat 
ytterligare (Skolverket 2015). En rimlig orsak till detta är samhällets förväntningar på 
pojkar och flickor, som ser mycket olika ut. Jag tror att man måste se den här 
utvecklingen ur ett genusperspektiv och arbeta aktivt mot stereotypa könsroller.  
När läsförståelsen minskar i Sverige, så har barn- och ungdomsbibliotekarier ett viktigt 
läsfrämjande uppdrag även ur en genusteoretisk aspekt. åledes ans g jag det vara av 
stor vikt att låta uppgiften genomsyras av genuspedagogik och normkritik.  

I Sverige blir vi allt mer medvetna om hur vi skapar genus och att de traditionella 
könsrollerna genererar orättvisa och diskriminering i vårt samhälle, vilket är något vi 
aktivt måste motverka. En majoritet av partierna i riksdagen kallar sig idag feministiska. 
Samtidigt ser vi en motsatt utveckling som leder till att vi ”skapar kön” i en högre grad 
än tidigare, s rskilt ur en kommersiell synvinkel, där företag riktar sina produkter 
alltmer åt specifika kön. För att förbättra samhället i grunden på den här punkten, är det 
troligen skäligt att starta med barn och ungdomar.  

Jag har, i den här uppsatsen, velat undersöka hur biblioteken arbetar med genus och 
jämställdhet, huruvida bibliotekarier utgår från ett genusperspektiv i sitt arbete med 
ungdomar och hur detta, i så fall, tar sig uttryck. Tanken är att undersökningen ska visa 
på eventuella behov inom området och vara till nytta för framtida genus- och 
jämställdhetsarbete med ungdomar inom folkbiblioteken. 
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1.1 /PROBLEMFORMULERING/

Den här studien vilar på de två nyckelorden demokrati och inkludering, då det är 
aspekter som är grundläggande i all folkbiblioteksverksamhet. Jämställdhet har en 
central del i de här begreppen, och vidare har genusvetenskap blivit ett viktigt verktyg i 
arbetet för att uppnå detta. Folkbiblioteken har en väsentlig uppgift när det kommer till 
arbetet med ovanstående frågor och det är viktigt att bedriva fortlöpande studier kring 
hur uppdraget utförs i praktiken, för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten på 
verksamheten.  

Utifrån detta perspektiv har jag haft för avsikt att göra en undersökning om hur 
bibliotekarier, som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar på olika sätt, arbetar 
med inkludering, i synnerhet inom genus- och jämställdhet. Jag vill undersöka om det 
förekommer ett genusperspektiv när de köper in, förmedlar och skyltar med 
ungdomslitteratur, eller på andra sätt arbetar med ungdomar. Mitt tillvägagångssätt har 
varit att utföra intervjuer med sex stycken barn- och ungdomsbibliotekarier för att sedan 
göra en kvalitativ innehållsanalys baserat på deras svar. 

Att undersöka detta är av vikt för att få en bild av hur bibliotek och barn- och 
ungdomsbibliotekarier arbetar med de här frågorna idag och utforska vad det kan finnas 
för behov av forskning och utveckling i framtiden. 

1.2/SYFTE/OCH/FRÅGESTÄLLNINGAR//

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur genus- och jämställdhetsarbetet kring 
ungdomar yttrar sig på folkbiblioteken idag, vad det finns för behov och hur arbetet kan 
utvecklas. Genom att komma fram till svar om hur arbetet förs kan man peka ut 
eventuella brister och på sikt arbeta för att utveckla biblioteken mot ett större och 
bredare jämställdhetsarbete. Förhoppningen är att studien kan hjälpa till i utvecklingen 
och ligga till grund för fler studier av liknande karaktär. 

Frågeställningarna för denna uppsats är: 

1. Hur yttrar sig genus- och jämställdhetsaspekten i bibliotekariers arbete med
ungdomar och ungdomslitteratur? 

2. Utgår bibliotekarier utifrån ett genusperspektiv vid inköp, skyltning och förmedling
av ungdomslitteratur? 

3. Upplever barn- och ungdomsbibliotekarier något förekommande av exkludering eller
osynliggörande av vissa grupper av ungdomar på folkbiblioteken? 

I genus- och jämställdhetsbegreppet inbegrips i denna uppsats perspektiv som 
normkritik, intersektionalitet, mångfald, HBTQ- och inkluderingsfrågor, som termer att 
arbeta utifrån när man intar ett genusmedvetet arbetssätt.  
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1.3/AVGRÄNSNINGAR//

Jag valde att vända mig till bibliotekarier som arbetar på huvudbibliotek, därför att det 
är troligt att de har större resurser till ungdomsverksamhet och utpräglade barn- och 
ungdomsbibliotekarier. Detta medf rde dock praktiska hinder; jag har inte kunnat resa 
omkring till alla de bibliotek jag kontaktat och därf r utfördes ist llet intervjuerna via e-
post. Det finns flera nackdelar med att inte få träffa respondenterna och det är möjligt 
att undersökningen hade främjats av personliga intervjuer.  

Att undersöka hur ungdomsverksamheten ser ut även på mindre filialer hade visserligen 
varit intressant, dels för att kunna jämföra arbetet mellan större och mindre 
verksamheter, men också för att det hade kunnat uppvisa fler eller tydligare behov inom 
området. Jag valde ändå att rikta undersökningen till större huvudbibliotek, men med 
andra tidsresurser vore det intressant att bredda urvalet av bibliotek.  

Det läggs ingen vikt vid intervjupersonernas kön, ålder eller andra faktorer som skulle 
kunna påverka deras svar, trots att detta vore intressant att ha med i analysen. Detta är 
en medveten avgränsning jag valt, eftersom det skulle fordra arbete som bedömdes 
vara alltf r tidskr vande. 

1.4/UPPSATSENS/DISPOSITION/

Uppsatsens första kapitel behandlar dess problemområde och bakgrund samt 
undersökningens syfte och frågeställningar. Nästa kapitel ger en översikt över tidigare 
forskning och litteratur som använts. Kapitel tre presenterar den teori och de perspektiv 
och termer jag använt mig av i analysen av det empiriska materialet. Sedan följer 
metodkapitlet där jag redogjort för hur jag gått tillväga vid insamlandet av mitt material 
och hur jag valt att utföra min analys. Kapitel fem innehåller analysen och resultatet, 
vilka är indelade i underkapitel som beskriver var del för sig. Detta kapitel avslutas med 
en diskussion. Efter analysdelen finns förslag till fortsatt forskning, och d refter följer 
källor och slutligen de bilagor som är tillagda. 
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2. BAKGRUND/OCH/FÖRKUNSKAP/

Min fasta hypotes går ut på att kön är något som skapas utifrån sociala och kulturella 
faktorer, snarare än biologiska. Trots att det finns vissa biologiska skillnader mellan 
människor med olika kromosomuppsättningar, så är skillnaden lika stor, eller större, 
inom könen som mellan dem. Istället skapar vi kön, genom att tilldela dem olika 
egenskaper och roller, ofta motsatser till varandra. Genom tiderna har rollerna 
förändrats och förnyats. 

Det finns givetvis ett maktperspektiv här; mannen och hans egenskaper har generellt 
värderats högre än kvinnans och blivit till norm, vilket har byggt ett ojämlikt samhälle 
där kvinnor ständigt förtryckts och diskriminerats på olika sätt genom historien. Även 
fast det har förbättrats i Sverige, så får fortfarande kvinnor lägre lön, gör större del av 
det obetalda hushållsarbetet samt objektifieras och sexualiseras i hög grad. Den här 
maktanalysen innebär att det finns ett patriarkat, alltså ett samhälle där männen har den 
primära makten och innehar flest maktpositioner och kapital. Målet med 
genusvetenskap är att ge kunskap och det ska även kunna fungera som ett verktyg för att 
bryta ned denna maktobalans. 

Kön är komplext och på senare tid har transpersoner fått ett större utrymme i media. 
Efter att ha läst på är jag av åsikten att det finns fyra aspekter av kön, nämligen: 
biologiskt (tilldelat) kön, juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck. En person vars 
biologiska kön stämmer överens med det juridiska könet och könsidentiteten kallas för 
cisperson och enligt normen har cispersoner även ett könsuttryck som traditionellt hör 
ihop med de andra delarna. Dock finns det många personer där (det tre första) punkterna 
inte stämmer överens, vilka tillhör begreppet transpersoner. Inom trans finns det många 
olika begrepp och riktningar, men det primära är att alla ska accepteras. Könsuttrycket 
innebär alltså den stereotypa bilden av manligt och kvinnligt och har egentligen 
ingenting med de andra könsaspekterna att göra. En person som blivit född med 
manliga könsdelar och juridiskt sett är man, kan ändå vara en kvinna om det är hennes 
könsidentitet. Dock kan hon fortfarande välja att ha ett maskulint könsuttryck. Ämnet är 
invecklat, men viktigt att ta upp, då gruppen fått utstå mycket förtryck och, av många, 
fortfarande inte accepteras. 

Kön handlar till stor del om normer och för att frigöra oss från dessa tror jag att kunskap 
är nyckeln. Alla utbildningar, från förskola till universitet, innehåller idag en viss 
mängd genusteori eller genuspedagogik. Det är ett steg i rätt riktning, men jag hoppas 
att det utvecklas och utvärderas långt mer än idag. Jag tror att det behövs tydligare 
riktlinjer både i skola och andra statliga institut och att man måste börja se över hur det 
tillämpas.  

För att få kunskap om de perspektiv och termer jag beskriver i studien har jag främst 
läst artiklar p  internet och andra otryckta källor, som bloggar, diskussionsforum och 
kommentarsfält. Jag har även pratat med personer i personer som tillhör några av de 
grupper jag beskriver och fått ta del av deras erfarenheter och tankar. Denna 
kunskapsinhämtning har pågått i många år, då det funnits ett intresse och en övertygelse 
om att genusteori är ett centralt verktyg för att nå jämställdhet. Genom att följa med i 



8 

debatter, diskurser och ny forskning inom ämnet har jag utvecklat en förståelse för 
ämnet i grunden och lärt mig många nya begrepp på vägen. 

Intersektionalitet är ett sådant begrepp och det är en viktig term att ha med i denna 
studie därför att en stor del av dagens feminism utgår ifrån detta perspektiv. 
Intersektionell feminism är alltså ett vedertaget begrepp och kan kallas den moderna 
varianten av feminism, där man inte bara utgår ifrån kön som maktfaktor, utan man 
väger även in omständigheter som etnicitet, läggning och klass. Jag fokuserar på genus i 
denna uppsats, men har genomgående ett intersektionellt perspektiv på det. 

Enligt mig bör man tillämpa ett genusperspektiv i det mesta, såväl i politik som i privata 
livet och jag anser att det finns ett stort behov av kunskap och forskning med denna 
inriktning inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Jag hoppas på att kunna 
bidra, om än så lite, med den här uppsatsen och i bästa fall kan den ge inspiration till 
blivande undersökningar.  
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3. TIDIGARE/FORSKNING/OCH/
LITTERATURGENOMGÅNG/

I det här kapitlet redovisas tidigare litteratur och forskning som gjorts inom området 
och som har varit betydelsefullt för den här uppsatsen. Genusvetenskap är ett relativt 
nytt forskningsområde, men det finns ändå ett gediget bestånd av relevant litteratur och 
jag har här valt att presentera sådant som jag funnit användbart för studien.  

Det har varit svårare att hitta litteratur som förenar biblioteks- och 
informationsvetenskap med genusvetenskap, så i första hand har jag läst ett antal 
uppsatser på de båda ämnena. Jag har även läst om barn- och ungdomsbibliotek och 
litteraturförmedling för att bilda mig en uppfattning om området. De texter som berör 
bibliotek och ungdomsverksamhet r svenska, då det är svenska bibliotek min uppsats 
utforskar.  

2.1/GENUS/OCH/JÄMSTÄLLDHET/

Genus är den huvudsakliga teorin och grunden som denna uppsats vilar på. 
Problemfrågorna är alla ställda utifrån detta perspektiv och därför valde jag att ta till 
mig texter på ämnet i starten av projektet.  

Yvonne Hirdman är en av de mest framstående genusteoretikerna och hennes teori om 
genussystemet är ett tydligt och användbart redskap för den här typen av studier. Jag har 
därför använt mig av Genus: Om det stabilas föränderliga former (2001), en bok med 
över femton års samlade tankar kring begreppet genus, samt artikeln Genussystemet – 
reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1997). Hennes skrifter känns lika 
aktuella idag som när de skrevs och de har kommit till stor användning. Hirdman har 
kallats en mamma till begrepp som genussystemet, genuskontraktet och 
könsmaktsordningen. (Genusdebatten 2015) 

Genustrubbel av Judith Butler kom ut 1990 och sedan dess har Butler varit en av de 
mest tongivande genusteoretikerna och boken en av de mest omdiskuterade texterna i 
den nya feminismen. Butlers analys rör om föreställningen om de naturgivna 
könskategorierna och menar att begreppet ”kvinna” är något som ständigt skapas och 
ombildas. I boken har hon gett upphov till, numer välanvända begrepp, så som den 
heterosexuella matrisen. Hon kritiserar att dåtidens feminism inte tog hänsyn till 
faktiska skillnader mellan arbetarklasskvinnor och medelklasskvinnor, mellan svarta 
och vita kvinnor, mellan kvinnor i olika delar av världen, mellan heterosexuella kvinnor 
och bisexuella eller lesbiska kvinnor. Det som idag ofta går under termen 
intersektionalitet. Judith menade att ”feminismen bör akta sig för att idealisera vissa 
genusyttringar som i sin tur alstrar nya former av hierki och uteslutning”. 

Raewyn Connell är en australisk sociolog som blivit mycket uppmärksammad för sin 
masculinities (1999), som bidrog stort till mansforskningen. Hon har även påverkat 
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forskningen inom queer-teori. Hennes bok Om genus har varit till stor hjälp i studien, 
då den fungerat som en guide och en översikt över genusforskningens centrala 
frågeställningar. Med en, ofta, lättsam ton gör texten det spännande att lära sig mer om 
genusforskning- teori, politik och relationer. Den här boken har varit viktig att ha med 
sig när man försöker att skapa sig en större bild av ämnet. I kapitlet ”Genus i stor skala” 
går man in på genus och maktrelationer inom staten, institutioner och företag, vilket var 
ett givande kapitel och bra att ha i tanke under utf randet av uppsatsen. 

Fanny Ambjörnsson är socialantropolog, verksam vid Stockholms universitet, och 
författare till doktorsavhandlingen I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland 
gymnasieelever. Hon har även skrivit andra böcker om feminism och queer-teori. Den 
här avhandlingen kändes viktig att läsa inför uppsatsskrivningen då den berör både 
ungdomar och genus. Ambjörnsson följde, i den här doktorsavhandlingen, ett trettiotal 
gymnasietjejer mellan sexton och arton år på två skilda gymnasieprogram. Boken visar 
olika bilder av könsstereotyper och hur de upprätthålls och utmanas. Simone de 
Beauvoirs klassiska citat ”En kvinna är inte något man föds till, det är något man blir” 
är aktuellt boken igenom. Eftersom jag i min uppsats fokuserar på bibliotekariernas 
synvinklar, var det en fördel att gå in i arbetet med en bild av ungdomars egna känslor 
och upplevelser i bakhuvudet.  

Nina Björks Under det rosa täcket anser jag vara en av de viktigaste feministiska böcker 
som utkommit i Sverige, varför jag valde att läsa den inför och under studien. I 
baksidestexten skriver författaren bland annat: 

Min bok är ett inlägg i den samtida feministiska debatten. Den har en önskan om en 
feminism som inte gör kvinnan till en utopi om ett bättre samhälle, som inte gör henne 
till en naturlig identitet - utan som istället kämpar för en frigörelse från fasta 
könsidentiteter. 

2.2/HBTQ/OCH/NORMER/

HBTQ-böcker är en ung genre och tidigare var det inte möjligt att tala om detta mne på 
det sätt vi nu kan, men genren har också fått förändrade villkor över tid (Lönnlöv 2014, 
s.11) HBTQ – böcker bortom normen har fungerat som en behjälplig översikt över både 
historien kring HBTQ-frågor, samt litteratur inom ämnet. Eftersom HBTQ-personer är 
en av de grupper som genom tiderna förtryckts och fortfarande upplever diskriminering 
och exkludering kändes det relevant att ta till mig litteratur inom ämnet. Min tanke är att 
just den här aspekten är viktig hos ungdomar som är i färd med att upptäcka sin 
sexualitet – hur är det att upptäcka att man inte tillhör heteronormen? Hur känns det när 
man antas ha en läggning eller kön som man inte har? 

Undantagsmänniskor – en svensk HBT-historia författad av Svante Norrhem, Jens 
Rydström och Hanna Winkvist är en bok som fördjupar kunskapen om HBT-frågor. 
Den ger en bra översikt av den svenska HBT-historien och syftar till att besvara vanliga 
funderingar kring ämnet. Den här texten var viktig läsning inför mitt uppsatsskrivande 
och fungerade även som en bra guide under arbetets gång. 
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2.3/INTERSEKTIONALITET/OCH/MÅNGFALD/

Intersektionalitet är ett nytt begrepp som används mer och mer flitigt i genusdiskursen. 
Även mångfald är en term som kan vara svårt att förstå sig på. Därav ansåg jag det vara 
relevant att läsa på inom ämnet för att få en djupare förståelse för termernas innebörd.  

Paulina de los Reyes Var finns mångfalden?- konstruktionen av mångfald inom svensk 
forskning och samhällsdebatt ger ett bra underlag för att förstå sig på 
mångfaldsbegreppet och följande citat ger en bra bild av rapportens syfte och 
frågeställningar: 

Ut- gångspunkten är att hur genus, etnicitet, ålder och funktionshinder konceptualise- 
ras inom forskningen har stor betydelse för regelverk, värderingar och attityder som 
omger människors i deras vardag i arbetslivet. Jag kommer därför att syste- matiskt gå 
igenom den förståelse av genus, etnicitet, ålder och funktionshinder som förmedlas i 
forskningen. (De los Reyes 2000, s. 7) 

En annan text som jag använt mig av i mina förberedelser är Makthandbok – för unga 
feminister som (be)möter rasism och sexism i vardagen vilket är en text framtagen av 
Interfem, feministiskt och antirasistisk tankesmedja och resurscenter. Redaktörer och 
utgivare av boken heter Sissela Nordling Blanco, Kristin Tran och Berolin Deniz. 
Denna bok är fylld av illustrationer och är lätt att ta till sig, men är på samma gång 
knivskarp, aktuell och rolig. Den känns ungdomlig i sitt uttryck och tar upp olika 
maktstrukturer samt konkreta förslag på åtgärder och lösningar. Boken syftar till att fler 
personer och organisationer ska börja formulera sig antirasistiskt och feministiskt, öka 
handlingsutrymmet för de som redan är aktiva inom området genom att ge konkreta tips 
på strategier och metoder samt bidra till att skapa utrymme för diskussioner om rasism 
och sexism i etablerade organisationer. 

2.4/GENUS/OCH/BIBLIOTEK/

Magisteruppsatsen Genusperspektiv i barnbibliotekariens arbete – vilka attityder har de 
till genusfrågor i förmedlingsarbetet? av Elizabeth Carlson och Christina Carlfeldt tar 
upp många av de frågeställningar som finns i den här uppsatsen, men skillnaden att den 
undersöker barnverksamhet, snarare än ungdomsverksamheten. Den bottnar i ett 
genusperspektiv och undersöker bland annat förmedling:  

Barnbibliotekarierna är de som bestämmer vilka böcker barnen ska få tillgång till. Det 
är på grund av detta som vi anser att det är viktigt att få veta hur barnbibliotekarier 
tänker kring genus och jämställdhet. Vi undrar om de är medvetna om det och gör sina 
val med omsorg, eller om det är något som hamnar i skymundan (Carlson & Carlstedt 
2010, s. 1) 
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I sin inledning skriver de även om värderingar och hur de kan skifta mellan landsort och 
storstad och hur utbudet kan variera på grund av det, men också av ekonomiska- eller 
rent utrymmesmässiga skäl (Carlson & Carlfeldt 2010, sid 1). Jag tänker att även 
personliga värderingar hos olika bibliotekarier oundvikligen har ett visst inflytande vid 
beställning och det kan ju också göra att utbudet varierar kraftigt mellan olika bibliotek, 
åtminstone på mindre verksamheter med lägre budget.  

Uppsatsen fick mig att fundera mycket kring mitt egna projekt och den var behjälplig 
inför arbetet med intervjuerna och analysen.  

”Man ska använda böcker som kan vara intressanta för killar” – en analys av synsätt 
på läsning, läsfrämjande metoder och genus i projekt riktade mot pojkar av Kim Björk 
och Malin Pagels är ännu en uppsats jag har inspirerats och haft användning av. 
Läsfrämjande projekt med killar som målgrupp har analyserats för att undersöka 
attityder till läsning samt hur ett genusperspektiv påverkar projekten (Björk & Pagels 
2013, s. 5) 

2.5/UNGDOMSBIBLIOTEK/

Rydsjö och Elf har i sin bok Studier av barn och ungdomsbibliotek - en 
kunskapsöversikt (2007) gjort en kunskapsöversikt över forskning inom barn- och 
ungdomsbibliotek. Boken redovisar bland annat barnbibliotekets funktioner, roller och 
arbetsuppgifter och redogör för en rad olika läsfrämjande metoder. 

Barnbibliotek skiljer sig på många sätt från ungdomsbibliotek, då ungdomsbiblioteket 
egentligen blivit hängande mellan barn- och vuxenavdelningen. (Rydsjö & Elf 2007, s. 
137) Detta verkar vara ett problem som funnits sedan start och det förefaller inte 
inträffat några större förändringar på det här området, just beträffande avdelningar. I 
kapitlet om ungdomar och bibliotek beskrivs en rad olika aspekter av ämnet, som t.ex. 
ungdomars biblioteksvanor och relationen mellan ungdomar och bibliotek 

Eftersom jag har undersökt just ungdomsverksamheten på bibliotek, så är detta en 
relevant bok i ämnet som har varit användbar, inte minst delen om teoretiska modeller 
och tillämpningar där underkapitlen bibliotekariens roller och den vuxnes 
lässtimulerande roll exempelvis ingår. Det har varit en tillgång att läsa om olika typer 
av modeller och strategier en bibliotekarie kan tänkas använda sig av i sin roll inför 
intervjuerna, för att bättre förstå grunden och olika utgångspunkter i yrket. 
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4. TEORETISKA/UTGÅNGSPUNKTER/

4.1/TEORI/

Genusperspektivet är grunden som den här studien vilar på och detta perspektiv 
genomsyrar alla delar av undersökningen. Det finns mycket relevant och aktuell 
forskning inom genusvetenskap, men jag kommer främst att använda mig av Yvonne 
Hirdmans, en av de främsta forskarna inom svensk genusvetenskap, studie om 
genussystemet. Det är en väletablerad studie som betytt mycket för genusvetenskapens 
utveckling. Studien ger en tydlig och övergripande bild över ämnet och används flitigt 
som referens inom området. Raewyn Connells Om genus, har också fungerat som en 
guide eftersom det är en välgjord och tydlig skrift som ger en bra översikt över 
genusforskningens centrala frågeställningar. 

Genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. 
Det är en arena där vi ställs inför svåra praktiska frågor som rör rättvisa, identitet och 
till och med överlevnad. Genus är också ett område där vi möter en hel del fördomar, 
myter och rena lögner. Många människor tror att kvinnor och män är varandras 
psykologiska motsatser, att män är intelligentare än kvinnor, att män är naturligt 
våldsamma och att genusmönster aldrig förändras. Alla dessa uppfattningar är 
felaktiga (Connell 2009, s. 9) 

4.2/GENUSTEORI/

Den här uppsatsen är gjord utifrån ett genusperspektiv, främst utifrån Yvonne Hirdmans 
studie om genussystemet. Genus är ett begrepp som florerat i många olika sammanhang 
under senare år. Ordet kommer från latin och betyder ursprungligen slag, sort, släkte 
eller kön och har förut används på svenska inom språkläran för att beteckna olika 
sorters substantiv (Hirdman 2003, s.11).  Under åttiotalet vidgades begreppet och 
används nu även i betydelsen ”socialt kön”. Alltså den roll vi agerar utefter vårt 
biologiska kön, baserat på samhällets förväntningar på hur kvinnor och män ska vara 
och uppträda.  

Ordet genus skapar ett sätt att se själva formandet av kvinnor och män och undersöka 
begreppet kön utan genusinslag, alltså att åtskilja könsskillnader och genusskillnader. 
Ordet gör också att vi kan analysera kvinnors underordning och mäns och kvinnors 
delaktighet i den. (Hirdman 2001, sid .16) 
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Enligt Hirdmans teori hålls samhällets genussystem upp av det så kallade 
genuskontraktet. Detta kontrakt består av två principer som fungerar som systemets 
grundpelare. (Hirdman 2001, sid 17) De två principerna utgörs av isärhållningens 
princip som bygger på att könen hålls isär och ses som motsatser till varandra, och den 
manliga normens primat, vilket innebär att det manliga värderas högre än det 
kvinnliga och att mannen är norm, vilket gör kvinnan till ”det andra könet”. Könens 
isärhållning är en förutsättning för kvinnors underordning. 

Isärhållningens princip, eller lag, finns överallt i samhället och handlar om att hålla isär 
det manliga och överlägsna, från det kvinnliga och underlägsna. Det handlar främst om 
våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och förekommer i både 
psykiskt och fysiskt ordning, alltså i platser, sysslor och egenskaper (Hirdman 1997, s. 
117). 

Den manliga normens primat, eller hierarkin, går ut på att mannen är definitionen av att 
vara människa och alltså utgör normen (Hirdman 1997, s 116) Samhället har under 
historien kretsat kring mannen som varit en medelpunkt som samhällets uppbyggnad 
kretsat runt. Mannens vara utgörs av att han inte är kvinna och Hirdman beskriver det 
hela som maskulinums första lag (Hirdman 2001, s. 48) Att inte vara kvinna är alltså 
detsamma som att mäkta, kunna och vara stark i handling och tanke (Hirdman 2001, s. 
51). Kvinnan definieras i jämförelse med mannen, som i alla lägen är norm (Hirdman 
2001, s. 55) 

Skapandet av kön börjar från dagen vi föds, då vi bemöts olika beroende på det kön som 
tilldelats oss. Vi kläs i olika färger och former och beröms och bedöms efter olika 
egenskaper. En flicka kläs ofta i rosa, eller kläder med andra milda färger vars främsta 
uppgift är att vara fina, och komplimangerna de får handlar ofta om hur söta de är. 
Pojkar kläs däremot i praktiska lekvänliga plagg i en mörkare färgskala och beröms 
efter tuffhet och mod. En flicka som bryter mot normen och klär och beter sig mer 
stereotypt pojkigt , kallas ofta för pojkflicka, vilket sällan minskar hennes status. Det 
omvända däremot, finns det inget etablerat ord för, och pojkar som uppträder ”flickigt” 
blir ofta hånade och stigmatiserade. Han kan också antas vara homosexuell, vilket tar 
ifrån honom den privilegierade position som det innebär att vara, eller uppfattas som, 
heterosexuell. Detta är ett av många bevis på den manlige normens primat.  

Vad som är förväntat och lämpligt genusrelaterat beteende förekommer och sprids 
ständigt och överallt; av föräldrar, lärare, präster, reklammakare t. ex. och överallt får vi 
se perfekta exempel på maskulinitet och femininitet (Connell 2009, s. 18). Det gör det 
oerhört komplicerat att bryta ut ur den förväntade rollen.  

Trots att många vill se det som att Sverige har kommit längre än många andra länder i 
sin jämställdhetspolitik, så grundar sig vårt samhälle fortfarande på de här 
könsnormerna och samma patriarkala grunder som i de flesta samhällen världen över. 
Det finns ett strukturellt förtryck mot människor som faller utanför normen. Det kan 
vara mer eller mindre subtilt, men är i högsta grad ett reellt problem som måste kämpas 
emot.  

Mannen är alltså norm och ”manliga egenskaper” värderas högre än kvinnors. Mannen 
är stark, modig, aktiv och auktoritär, i motsats till kvinnan, som är svag, passiv, 
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undergiven och i behov av beskydd. Egenskaperna är varandras motsatser och en del av 
isärhållningens princip.  

Feminismen är en rörelse som vill motverka samhällets ojämställdhet. Rörelsen har gått 
fram i vågor, med första vågen som startade under 1850 och -60-talet. Det var i första 
hand liberaler som ansåg att kvinnor skulle ha samma medborgerliga och politiska 
rättigheter som män. Kampen ledde till kvinnors rösträtt under tidigt nittonhundratal 
och en stor seger var vunnen. 

Andra vågen började ta form under 50-talet och Simone de Beauvoires klassiska Det 
andra könet gavs ut på franska 1949. Rörelsen tog fart under 60- och 70-talet och några 
av de viktigare frågorna handlade om rätt till preventivmedel, abort, barnomsorg och 
lika lön. 

Den tredje vågen kan sägas gå parallellt med andra vågen, då många av de frågor som 
kämpades för då, fortfarande är viktiga inom rörelsen. Under senare år har feminismen 
börjat innehålla en intersektionell analys. Den intersekionella analysen kommer att 
beskrivas närmare i kommande kapitel, men i korthet innebär det att man ser till fler 
maktrelationer och privilegium än vad kön utgör. Dagens feminism är också starkt 
inriktad på genusvetenskap, och likhetsfeminismen är den mest utbredda, medan 
särartsfeminsism inte längre är lika aktuell. 

Feminismen är inte en helt enad rörelse, då den har en rad olika inriktningar. Tidigare 
vågors feminism har dominerats av särartsfeminismen. Man anser här att könen 
visserligen har olika egenskaper och livsuppgifter, men att dessa kompletterar varandra 
och borde ses som lika mycket värda. I Sverige idag, genomsyras dock feminismen av 
likhetsfeminism. Likhetsfeminister anser att miljö är den huvudsakliga faktorn i att 
skapa genus, och inte biologiska eller naturbetingade villkor, som alltså är grunden i 
särartsfeminism. Likhetsfeminister anser att könsroller skapas av sociala faktorer och är 
ett effektivt sätt att fortsätta kvinnoförtrycket. Senare tids forskning stödjer denna teori, 
då det visat sig att skillnaderna i mäns och kvinnors hjärnor är mycket små, exempelvis 
i Agneta Herlitz, professor i psykologi, studie där hon forskat på ämnet i femton år (DN 
2014) 

I dagens feminism är alltså genusteori en av grunderna och genomsyrar politiken på 
olika sätt. Skolverket har tydliga anvisningar i sina styrdokument angående 
jämställdhet, i förskolan hittar man exempelvis följande: 

 Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Skolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Jämställd skola 2014) 

Genuspedagogik är ett verktyg för att nå jämställdhet, trots att det ofta misstas av 
allmänheten. En grund till detta, torde vara att diskursen många gånger upplevs en aning 
elitistisk. Ofta används ett akademiskt språk med termer som kan vara svårbegripligt för 
de som inte är högskoleutbildade, eller även för de som har högre utbildning. Det blir på 
så sätt uteslutande och svårt att följa med i debatten om man inte redan r v l insatt. 
Reaktionen kan då bli att ställa sig kritisk. Missuppfattningar uppstår och det 
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traditionella försvaras, eftersom det naturligtvis också är svårt att ”lära om” hjärnan och 
sudda ut föreställningar om kön som tett sig som självklara under hela ens livstid. Det är 
därför lämpligt att statliga institutioner och myndigheter agerar inkluderande, och här 
har biblioteket en viktig roll. En bildande roll. Mycket kan göras för att öppna ögon och 
ändra attityder och att granska hur man arbetar med frågorna idag, kan hjälpa oss att 
komma fram till vad som kan göras bättre imorgon. Ungdomar är en viktig grupp, då de 
är i en känslig ålder och lätt formas efter samhällets normer. Den här studien fokuserar 
därför på just denna grupp. 

4.3/PERSPEKTIV/OCH/BEGREPP/

I studien förekommer, förutom, eller snarare hand i hand med, genusperspektivet, 
ytterligare perspektiv och analysredskap. Perspektiven är alla aktuella inom 
genusvetenskapen och är viktiga i processen med att undersöka bibliotekariernas 
arbetsmetoder och tankesätt. För att reda ut och förklara de perspektiven och 
begreppen kommer följande kapitel att redogöra för dem.  

4.3.1/NORMKRITIK/

Normkritik handlar om att sätta fokus på vad som anses ”normalt” och önskvärt i 
samhället och att ifrågasätta och arbeta mot de strukturer som begränsar, osynliggör och 
placerar individer i fack. Normen skapar ett ”vi” och ”dom”, där ”dom” passeras till 
något avvikande och en motpol till det normala. De som tillhör normen kan antingen 
upprätthålla den, eller sträva mot förändring. Det gäller både på person- eller 
organisations- och samhällsnivå (Nygren & Rasmusson 2012, s. 11) 

Att inte tillhöra normen placerar en i en utsatt position som ofta bidrar till 
diskriminering både i skola och arbetsliv. Om en homosexuell ungdom besöker ett 
bibliotek och vill läsa en kärleksroman som hen kan relatera till, och bara bemöts av 
skyltningar och tips om litteratur som berör heterosexuell kärlek, så är det ett problem 
och bidrar till att den här individen ytterligare görs till ett ”dom”. Inte bara förväntas 
personen ingå i den heterosexuella normen, som om något annat vore otänkbart, utan 
hens behov uppfylls inte och hen exkluderas på en plats som har till uppgift att 
inkludera alla. Det kan ses som en bagatell för någon som inte utsätts för vare sig 
diskriminering eller exkludering, men för någon som ständigt placeras i ickenormen är 
detta en händelse i raden som bidrar till det fortsatta utestängandet i samhället. 
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4.3.2/INTERSEKTIONALITET/

Intersektionell har följande beskrivning enligt nationalencyklopedin: 

samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av 
förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och 
klass. (NE 2015) 

Man ser alltså komplexiteten i maktrelationer genom att identifiera olika typer av 
förtryck och hur dessa påverkar en individ. En människa kan ha olika privilegier baserat 
på en mängd faktorer, så som klass, etnicitet eller sexualitet och alltså inte bara kön, 
som varit fokus inom feminismen tidigare. Detta innebär att du som en exempelvis vit 
heterosexuell medelklasskvinna kan utöva en mängd förtryck mot en rasifierad, alltså 
en person som förknippas med en uppsättning egenskaper eller beteenden på grund av 
sin härkomst (språk och folkminnen 2015), homosexuell arbetarklassman exempelvis. 

Den här analysmetoden gör att vi alla tvingas rannsaka oss själva och vår position på ett 
annat sätt än tidigare, samt att vi behöver se vikten av att lämna tolkningsföreträde till 
de grupper som faktiskt berörs i olika frågor om förtryck. 

4.3.3/HBTQ,/MÅNGFALD/OCH/INKLUDERING/

Mångfald ör ett vanligt förekommande ord i dagens debatt och innebär en variation av 
olika egenskaper hos individerna i en social grupp. Mångfald är ofta något som 
eftersträvas i ett samhälle, politiska inlägg, kurser och konsulter är överens om att 
mångfald bidrar till positiva effekter och är viktigt både för ekonomi och 
samhällsklimat (de los Reyes 2000. sid 5) men det är ofta så att samhällets mångfald 
inte representeras på arbetsplatser, instanser och myndigheter.  

HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. 
Detta är en grupp som utsatts för en mängd förtryck och diskriminering under historiens 
gång och gruppen är fortfarande diskriminerad och utsatt på många sätt.  

Sedan 2008 erbjuder RFSL hbt-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en 
organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och 
ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv. 
(RFSL 2015) 

Detta kan läsas på RFSL:s hemsida angående deras utbildningsinsats inom HBT, som 
alltså står för homosexuella, bisexuella och transpersoner, och hbt-certifieringen innebär 
att olika organisationer, företag och verksamheter kan genomgå en utbildning för att 
skapa kompetens och kunskap inom området. För att få certifikatet krävs det att en rad 
kriterier uppfylls och att man åtar sig en utbildningsplan som beräknas ligga mellan sex 
och åtta månader. 
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5. METOD/

I följande kapitel redogörs det för de metoder som använts i den här uppsatsen, samt 
varför de har valts. 

5.1/KVALITATIVA/INTERVJUER/

I den här studien togs avgörandet om metod i ett relativt tidigt skede, i samband med att 
problemformuleringen utfärdades. Det finns förmodligen olika metoder som skulle 
kunnat fungera väl i samband med den här studien, men för att nå fram till 
bibliotekarierna och få en bra uppfattning om deras arbete, tankar och perspektiv tror 
jag att en kvalitativ intervju är ett bra verktyg. Med denna metod är det enligt Kvale 
(2009) möjligt för en forskare att nå på djupet och få olika uppfattningar om en 
företeelse eller ett fenomen från olika personer, vilket stämmer bra överens med hur jag 
ville utföra den här undersökningen. Studien innebär alltså att fånga respondenternas 
tankar, erfarenheter och känslor, vilket är subjektivt, diffust, ofta svårtolkat och därför 
svårt att mäta. I detta fall är kvalitativa studier nödvändiga (Wallén 2012 s.73). 

För att ha möjlighet att kunna ställa eventuella följdfrågor, och till mpa en mer ppen 
dialog, kändes det aktuellt att använda sig av ett mindre styrt tillvägagångssätt och här 
ansåg jag att semistrukturerade intervjuer passade bäst in.  

5.1.1/URVAL/OCH/GENOMFÖRANDE/

Den initiala tanken var att utföra personliga intervjuer som skulle spelas in och 
transkriberas. Samtidigt ville jag rikta mig till huvudbibliotek i större städer, vilket här 
innebär städer med runt 100 000 invånare eller fler, eftersom jag ville komma åt 
bibliotek som har en fungerande och aktiv ungdomsverksamhet. Ofta har de också 
större avdelningar med tydligare inriktningar. Ungdomar tenderar ibland att försvinna 
undan mellan barn- och vuxenavdelningarna och enligt egen erfarenhet kan det 
stundom helt och hållet saknas verksamhet enbart riktad till ungdomar. Ett alternativ 
hade varit att kontakta både huvudbibliotek och filialer i närliggande städer och göra en 
jämförelse, men detta valdes bort, eftersom intresset främst låg i bibliotekariernas 
perspektiv i arbetet med ungdomsverksamheten och då ville jag att det skulle finnas en 
bra grund för dem att utgå ifrån. Ett annat alternativ hade varit att vända mig till 
skolbibliotekarier, men eftersom de, exempelvis, har skollagen att förhålla sig till, så 
tror jag att det är två skilda världar, och i det här fallet är det biblioteksvärlden 
uppsatsen syftar till att undersöka, inte skolvärlden.  
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Det här medförde dock att det blev inaktuellt att fysiskt besöka alla städer för att utföra 
personliga intervjuer, även om det fanns tankar om att försöka besöka några av dem, 
vilket dock fick avstyras på grund av tidsbrist och ekonomiska faktorer. Intervjuerna 
blev alltså inte alls som det först var tänkt och här fanns det ett antal utföranden som 
istället fick övervägas.  

Intervjuer via telefon är ett tillvägagångssätt, men det valdes bort eftersom jag, som 
intervjuare, kände mig något obekväm med den typen av intervju, dessutom finns det 
alltid en risk att det brusar och blir svårt att höra, vilket förmodligen hade lett till ett 
sämre resultat. Intervju via Skype är ett annat redskap som hade fallit sig mer naturligt 
än via telefon, men efter att ha vägt för- mot nackdelar mot varandra, beslutades att 
intervjuerna skulle ske genom e-post. Det hade naturligtvis, av många skäl, varit 
önskvärt att få träffa respondenterna och genomföra personliga intervjuer, då man 
exempelvis har möjlighet att läsa av ansiktsuttryck, tonläge och kroppsspråk. et kan 
vara väldigt talande och förstärka eller förändra innebörden av orden som uttalas i 
intervjun. Det finns trots allt fördelar även med e-postintervjuer; det kan vara enklare 
för en person som är obekväm vid en intervjusituation att, i lugn och ro, besvara 
frågorna via text. Som intervjuare förblir man objektiv i relationen till respondenterna 
och även fast tolkning av text alltid, till viss del, är subjektiv, har man här bara texten 
att utgå ifrån och läser troligen inte in så många budskap än det som faktiskt är skrivet. 
Det finns också ett helt annat utrymme för intervjupersonerna att fundera över sina svar, 
vilket kan leda till att de blir mer utförliga. En annan mening är att vissa människor helt 
enkelt uttrycker sig bättre i skrift, exempelvis blyga individer (Gillham 2008, s. 151). 
Rent praktiskt så innebär intervjuer via e-post att transkribering uteblir, vilket är ett 
tidskrävande arbete. Detta kan också ses som en av fördelarna.  

Att förbereda sig inför en personlig intervju kräver en hel del, som att boka lokal och 
träna upp sin intervjuteknik. När det gäller e-postintervjuer krävs inte lika mycket 
förarbete, utan fokus i denna studie låg istället på att formulera en intervjuguide som 
kunde besvara forskningsfrågorna på ett bra sätt. En pilotintervju genomfördes, också 
den via e-post, och respondenten var här en person inom folkbiblioteken, som jag 
tidigare har arbetat tillsammans med. Hon upplevde att frågorna var tydliga och 
välformulerade och ingen ändring skedde därför efteråt. 

Jag skickade ut informationsbrev med förfrågningar till tio huvudbibliotek i olika städer 
och vidare följde ett mejl med ett bifogat dokument med intervjufrågor till de som ville 
delta i studien. Om det kändes aktuellt att ställa följdfrågor, skulle även detta kunna 
göras via mejl, efter att de första svaren mottagits. Tio förfrågningar skickades, därför 
att jag planerade att utföra minst fem intervjuer och räknade med att cirka hälften av 
förfrågningarna inte skulle resultera i något användbart material. I de fall det fanns 
kontaktuppgifter till bibliotekarier som tydligt arbetade med ungdomar, skickades mejl 
direkt till dem.  övriga fall skickades mejlen till bibliotekets huvud-epostadress, i vilka 
det förklarades vad för typ av intervjupersoner som eftersöktes. Efter att ha fått jakande 
svar om att delta, bads det ,i de flesta, svarsmejlen om att besvara frågorna inom två 
veckors tid. I ett av fallen ombads längre svarstid, vilket godkändes till fyra veckors tid. 
I informationsbrevet informerades det även om att intervjupersonerna skulle få 
medverka anonymt i studien. 

Intervjupersonerna deltar i sin roll som bibliotekarier, trots att personliga uppfattningar 
och tankar självklart uppmanades, men det läggs ingen vikt vid ålder, kön eller andra 
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liknande faktorer. Det hade också kunnat bli en intressant vinkel på undersökningen, 
men då skulle de förmodligen fordras ett större antal deltagare och möjligen en 
kvantitativ metod.  Det har, som nämns ovan, utlovats anonymitet i undersökningen, 
och eftersom det ofta bara finns en barn- och ungdomsbibliotekarie på huvudbiblioteket 
i varje stad, så omnämns inte städerna i texten.  

5.1.2/INTERVJUGUIDE/

Eftersom intervjun här var tänkt att vara semi-strukturerad innebar det att frågorna 
skulle se likadana ut till varje respondent, men att det fanns möjlighet att ställa öppna 
frågor och eventuella följdfrågor. Eftersom intervjun genomfördes via e-post var det 
viktigt att utforma varje fråga tydligt och utförligt, så att det inte skulle uppstå 
förvirring eller irritation under besvarandet, även om respondenterna givetvis hade 
möjlighet att höra av sig till mig om det skulle uppstå frågor.  

Det finns många synpunkter på hur man upprättar en bra intervjuguide, och inspiration 
kan hittas från flera håll. Jag började dock med att fundera över mina problemfrågor 
och vad det egentligen fanns för behov av information. Utifrån det skissades ett antal 
frågor upp, som sedan kopplades ihop med någon av de tre problemfrågorna. Ifall det 
inte fanns någon uppenbar koppling uteslöts i regel den frågan. Svensson & Starrin 
menar att man bör skriva ned varje forskningsfråga på ett separat papper för att sedan 
sortera dem i olika buntar så att de verkar höra ihop på olika sätt (1996 sid. 62). Därav 
sorterades frågorna in i olika teman, också som ett hjälpmedel inför den kommande 
analysen.  

Frågor som enbart kan besvaras med ett ja eller nej, undveks i möjlig mån, men jag 
utgick också ifrån att intervjupersonerna skulle vara mer utförliga än så, i de fall den 
typen av frågor ändå ställdes, vilket visade sig vara ett korrekt antagande. Följande 
fråga är ett exempel på en sådan som rent tekniskt skulle kunna besvaras med ett ja eller 
nej:  

Händer det att du rekommenderar böcker utifrån ungdomens förmodade 
könstillhörighet, genom att exempelvis tipsa om en bok som många andra med samma 
kön tyckt om?  

Jag ser det som naturligt att man besvarar den här typen av frågor mer utförligt än ”ja” 
eller ”nej”, och i samtliga fall var alltså svaren detaljerade. Det hade kunnat läggas till 
ett ”..och i så fall varför?” på slutet, men det kändes viktigt att intervjufrågorna fick 
förbli så tydliga som möjligt, utan fler frågor i en. 

Antalet frågor är främst baserat på hur mycket tid som kan tänkas gå åt att besvara dem 
och fler frågor hade eventuellt verkat avskräckande för respondenterna. Det bedömdes 
även att antalet räckte för att få fram den information som efterfrågades i studien. 

Intervjuguiden finns att läsa i bilagorna. 



21 

5.1.3/BEARBETNING/AV/MATERIAL/

Efter att ha inväntat svar, printades och djuplästes intervjuerna först var och en för sig. 
Samtliga som deltagit gav relativt långa och utförliga svar på frågorna, och det märks att 
de har tänkt till och tagit uppgiften på allvar. Efter att ha bedömt att det inte fanns något 
behov av att ställa följdfrågor, lästes intervjuerna igenom flera gånger om. I ett fall 
skickades ett frivilligt tillägg av en deltagare som under tiden deltagit i en 
internutbildning, där ämnen som rör studien hade tagits upp, vilket givetvis 
uppskattades stort, då alla tankar och funderingar värdesattes. 

Omfånget av intervjuerna varierade något, mellan 3 och 8 A4-sidor i typsnitt Times new 
roman teckensnitt 12. Under genomgången av det printade materialet, markerades och 
antecknades det parallellt med läsningen. Det kändes viktigt att dokumentera tankar 
som uppstod under denna process. Efter t delades svaren upp i olika teman, som 
utformades under arbetet med underlaget. Det fanns vissa nyckelord som upprepades i 
flera, eller alla, intervjuer och utifrån dem skapades de olika temana.  

5.2/KVALITATIV/INNEHÅLLSANALYS//

För att redovisa studiens insamlade material, har jag valt att använda mig av en 
kvalitativ innehållsanalys. Jag har närläst och noga utforskat intervjuerna och sedan valt 
att placera informationen i kategorier baserat på svarens karaktär. Det fanns alltså inga 
förbestämda kategorier. Under arbetet med intervjufrågorna delades dock svaren upp i 
teman, vilket emellanåt fungerande som en vägvisare. Under varje kategori följer en 
redovisning och analys på svaren som getts under intervjuerna, utefter de teorier som 
undersökningen bygger på.  

Kategorierna har alltså växt fram under olika skeden i läsprocessen. Till en början, 
under de första genomgångarna, formades de abstrakt i mitt huvud. När jag läste om 
dem började jag markera ord och stycken, samt föra anteckningar parallellt. 
Anteckningarna var ofta diffusa och kunde bestå av enstaka ord, men det var viktigt för 
mig att dokumentera alla tankar som uppkom under arbetets gång. Markeringarna i 
texten utgjorde en bra grund för att bestämma teman. Ord som ofta återkom eller med 
en viktig innebörd blev nyckelord, som i sin tur sattes ihop till teman. Många gånger 
var det svårt att strukturera upp temana, eftersom nyckelorden ofta kunde kopplas till 
flera av dem, men efter att ha vänt och vridit på det gick det ofta att placera ut dem i en 
rimlig kategori. 

Följande huvudkategorier utgör analysmodellen: 

Tid och resurser 
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I Närläsningen av intervjuerna upptäckte jag tidigt att ord och uttryck i stil med: 
”stressigt” ”hinner inte” och ”finns inte pengar till” användes i många olika 
sammanhang. Jag förstod av svaren att tid och resurser var betydande faktorer i 
sammanhanget och därför bildades den här kategorin. Det här var en aspekt som tog 
mer plats i svaren än förväntat, och inget som fanns med i arbetet med temaindelningen 
av intervjuguiden. 

Mötet med ungdomar 

Detta är en bred kategori och just ”mötet med ungdomar” kan egentligen kopplas ihop 
med de flesta svaren. När temat sattes samman utgick jag dock även här från vissa 
nyckelord och de svar som behandlade själva interaktionen med ungdomar som grupp, 
och skiljer sig från mötet med vuxna människor t.ex.  

Inkludering/exkludering 

Inkludering är en viktig huvudterm i uppsatsen och en intressant kategori av flera skäl. 
Dels för att svaren i detta avseende var något oväntade, men också för att den är direkt 
kopplad till en av mina problemfrågor. 

Förmedling 

Förmedling har separerats från mötet med ungdomar, eftersom förmedlingen här syftar 
mer till själva handlingen i att överlämna media eller information till låntagaren; hur det 
går till och vad det baseras på. Det blev ett naturligt tema eftersom många av 
intervjufrågorna berörde ämnet, samt att det är en stor del av bibliotekarieyrket. 

Kön och läsning 

Den här kategorin framkom tidigt i utformningen av teman, eftersom det är två ord som 
ofta återkommer i samband med varandra och har en betydande roll.  

Genus i arbetet 

Hur bibliotekarierna arbetar med genus är något som många av intervjufrågorna berör 
och ett tema som är grundläggande i studien, därför var det naturligt att det fanns många 
nyckelord som kunde kopplas hit.  

/

5.3/AUTENCITET/TROVÄRDIGHET/OCH/REPRESENTATIVITET/

Intervjuerna i den här undersökningen är alltså utförda via e-post. Det var inte det ideala 
tillvägagångssättet, men efter att ha övervägt alternativen, var det i slutänden det som 
kändes mest rimligt, eftersom beslutet om att vända sig till större huvudbibliotek inte 
kändes aktuellt att ändra. Det finns givetvis en hel del nackdelar med e-postintervjuer, 
men jag försökte att fokusera på det positiva och göra det bästa av situationen.  
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Mycket av litteraturen kring forskningsintervjuer utgår ifrån att man ska genomföra 
personliga intervjuer och det finns mängder av text och konkreta tips kring 
förberedelser av en sådan intervju, hur man ska agera som intervjuare och hur man 
lyssnar på bästa sätt. Att utföra en e-postintervju på bästa sätt är svårare, eftersom det 
fortfarande är tänkt att vara en kvalitativ, och inte kvantitativ, metod. Det är lätt hänt att 
respondenten missuppfattar en fråga och utan att ha intervjuaren på plats att fråga, kan 
svaret bli lidande. Det blir därför extra viktigt att intervjufrågorna är lätta att uppfatta.  

Intervjuer via e-post skiljer sig väsentligt jämfört med att utföra intervjuer öga mot öga. 
Människor uttrycker sig olika i tal och skrift, ofta bättre och mer frispråkigt i det 
föregående. Ibland kan e-postintervjuer fungera begränsande, eftersom frågor av 
personlig art i en e-postintervju kan göra respondenten försiktig och intervjuaren kan ha 
svårt att tolka signaler när man närmar sig känsliga ämnen ( illham 2008, s. 22).  

I en intervju får man en konstruerad bild av intervjupersonen, men även intervjuaren ger 
en konstruerad version av sig själv (Gillham 2008, s.23) Det är också svårt att inte läsa 
in egen tolkning i en text, även om det inte är tanken. Därför är forskarens egen 
förförståelse, erfarenheter och referensramar väsentliga för hur texten tolkas. Det är 
viktigt att, som forskare, vara medveten om detta. I detta fall, med e-postintervjuer, ges 
egentligen ingen bild alls av intervjupersonen, förutom det som tolkats in i 
mejlkontakten inför intervjun. Man har endast texten att utgå ifrån, inga ansiktsuttryck, 
tonlägen eller kroppsspråk. Möjligen blir det delvis svårare att tolka svaren, eftersom 
man inte riktigt vet hur personen känner inför dem. Sägs något med ett leende är det 
enkelt att förstå att respondenten hyser varma känslor kring ämnet som berörs. I viss 
mån kan sådana stämningar märkas av i texten, men det är väldigt lätt att misstolka, och 
därför har jag försökt att vara försiktig med att läsa in mer än vad som skrivs.  

I intervjufrågorna förekommer ett värdeord, vilket jag inte riktigt var medveten om 
innan svaren lästes. Enligt min världsbild, så är det också ett faktum att det finns 
förtryckta grupper i samhället. Så här uttrycks det i frågan: 

Görs några insatser för att inkludera förtryckta grupper av ungdomar...? 

Det märktes tydligt, enligt min tolkning, i några av svaren att det här ordet väckte 
känslor. En del höll inte med om att exemplifierade grupper av ungdomar var förtryckta, 
och andra var måna om att övertyga om att ingen känner sig exkluderad på deras 
arbetsplats. Jag tror att det här ordet påverkade svaren och jag borde förmodligen använt 
ett annat ord, och varit bättre införstådd med att detta är ett uttryck för min personliga 
uppfattning och inte ett allmänt faktum. 

Antalet respondenter i undersökningen är sex stycken, vilket knappast kan sägas vara 
helt tillförlitligt när det gäller representativiteten på samtliga stadsbibliotek, men syftet 
är snarare att få en inblick och bilda en uppfattning om hur det kan se ut. Skillnaden är 
förmodligen väsentlig på de större verksamheter jag har undersökt och mindre filialer, 
men det är just stadsbibliotek jag vänt mig till, eftersom det finns en större möjlighet att 
de har en mer utvecklad ungdomsverksamhet. Bibliotek där ungdomsverksamheten är 
liten eller obefintlig kan vara svåra att analysera, även om det ocks  vore intressant 
med en sådan undersökning. 
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6. ANALYS/OCH/RESULTAT/

6.1/PRESENTATION/AV/INTERVJUPERSONER/

Samtliga av de sex bibliotekarier jag har intervjuat arbetar som 
barn/ungdomsbibliotekarie eller har på annat sätt ett nära arbete med ungdomar, på ett 
stadsbibliotek i stora eller mellanstora städer. Det har inte lagts någon vikt vid 
personliga detaljer om dem, såsom ålder, kön eller annat. De är intervjuade enbart i 
egenskap av bibliotekarier och är helt anonyma i den här undersökningen. Jag valde att 
vända mig till större bibliotek då de ofta har en specificerad barn/ungdomsbibliotekarie 
samt mer resurser för renodlad ungdomsverksamhet.  

6.2/TID/OCH/RESURSER/

/
Flera av respondenterna gav uttryck för att resurser, och framförallt tidsresurser, var en 
avgörande faktor när det gällde huruvida de arbetar aktivt med inkludering och 
genusfrågor. För att kunna ge en enskild ungdom ett rättvist bemötande utifrån dessa 
aspekter krävs att man inte är under stress när man utför sin arbetsuppgift. Jag tolkar det 
som att flera av dem önskar att de var mer medvetna i sina möten med besökare, men 
att det ofta hamnar långt ner på prioriteringslistan. Även när det gäller uppgifter som 
beställning av böcker och skyltning verkar detta vara en viktig aspekt; tiden att sålla 
bland ”bra” och ”dålig” litteratur i detta avseende saknas ofta: 

Här sitter vi också i knät på Bibliotekstjänst och andra leverantörer, eftersom tiden för 
att på egen hand söka information om olika verk saknas. Allt är inte guld som glimmar 
och det är svårt att sålla i bokfloden. Dessutom är inte utbudet alltid så 
tillfredsställande. 

Bibliotekstjänst (BTJ) verkar vara den huvudsakliga inköpskällan hos de flesta 
respondenterna, vilket har sina fördelar, men precis som här påpekas styrs också utbudet 
av dem. Ofta köps de titlar BTJ själva rekommenderar, vilket ingår som en av deras 
tjänster, ”BTJ väljer”, och eftersom det sparar mycket tid, väljs det många gånger 
framför att själv sålla igenom litteraturlistor och läsa på om böckerna.   

En annan vinkel på tidsaspekten är att i en situation av förmedling finna sig och inte 
tänka utifrån normativa mönster. Det krävs en hel del tankearbete för att inte arbeta 
utifrån det inlärda och i en stressig situation är det naturligt att välja det mest enkla och 
bekväma. Som en av intervjudeltagarna enkelt bekräftar:  

Det kan också vara svårt att tänka snabbt, när man möter en låntagare. 

För att aktivt bidra till en öppen, normkritisk och genuspedagogisk hållning på 
biblioteken fordras alltså både tid och resurser. En av de tillfrågade pekar på hbt-
certifieringen som en möjlig lösning. Då får all personal genomgå en grundläggande 
utbildning, vilket gör att de här frågorna sannolikt finns i bakhuvudet på ett annat sätt 
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och kunskapen kommer naturligt till uttryck vid mötet med besökaren. I en stressad 
situation agerar man efter vad som är inlärt och inpräntat, vilket tyvärr ofta är 
förutfattade meningar och antaganden om personen man har framför sig. Respondenten 
menar att: 

En dröm jag har är att Hbt-certifiera biblioteket men än är jag inte där. Framför allt 
behöver jag egen utbildning i dessa frågor. Jag försöker dock tänka ”genuskorrekt” 
när jag köper in böcker.  

6.3/MÖTET/MED/UNGDOMAR/

Ungdomar är en utmanande grupp att arbeta med, eftersom fasen de befinner sig är 
omtumlande och känslig. De håller på att forma sin identitet och sexualitet och innan de 
känner sig säkra i den, så kan det vara svårt att uppmana dem till att bryta normer och 
öppna upp för ett kritiskt tänkande. Det förekommer ofta ett stort grupptryck kompisar 
emellan, vilket även visade sig i intervjuerna om man läser mellan raderna. Det 
framkom också att uppdraget kan vara krävande, bland annat vad gäller att se till 
inkludering när man har mycket annat att fokusera på. I intervjuerna l s dock ett stort 
och varmt engagemang igenom och en enorm drivkraft verkade finnas hos var och en 
när det kommer till att väcka läslust.  

6.4/INKLUDERING/EXKLUDERING/

Det fanns olika uppfattningar om hur ungdomar upplever biblioteket och huruvida det 
fanns grupper som kan tänkas känna sig exkluderade. Den vanligast förekommande 
åsikten verkar dock vara att ungdomars eventuella exkluderingskänslor i första hand rör 
sig om annat än genus och normer. Istället trodde flera av respondenterna att läsförmåga 
och, vad jag tolkar, sociala faktorer var mer avgörande. Så här uttryckte två av 
intervjupersonerna det: 

…jag tror inte att det har med genus att göra. Jag tror att de som inte gillar böcker och
att läsa kan känna sig exkluderade.” 

…jag tror att det hänger mer ihop med läs- och biblioteksvana än med
könstillhörighet/könsuttryck. För en ovan läsare kan nog biblioteksmiljön kännas 
ganska påträngande med de stora mängderna böcker och svårt att förstå sig på med ett 
system som för en icke invigd kan te sig fullkomligt ologiskt. 

Detta kan falla in under begreppet intersektionalitet, då klass är en faktor som avgör 
makt och privilegier. Att känna sig hemma bland litteratur kräver ofta både ett socialt 
och kulturellt kapital. Läsförmåga är däremot en egen faktor, och det är givetvis troligt 
att den påverkar huruvida man känner sig bekväm bland böcker. 

Samtidigt konstaterades det att det kan finnas andra faktorer som skulle kunna bidra: 
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Personalens begränsade språkkunskaper kan vara ett annat hinder – vi har i dagsläget 
ingen som talar exempelvis somaliska eller teckenspråk. 

Detta uttalande kan sägas höra ihop något med de ovanstående. Språkförmåga har mer 
och mer blivit en klassmarkör i Sverige, då ”arbetarklassen” ofta består av personer med 
utländsk bakgrund som inte alltid har svenska som modersmål. Att inneha personal och 
litteratur på de språk som är vanliga i Sverige, eller bibliotekets närområden, är därför 
en grund för att inkludera fler människor.   

Mycket av det inkluderingstänk som förekommer inom biblioteksvärlden kretsar kring 
de prioriterade grupper som nämns i bibliotekslagen, alltså personer med 
funktionsnedsättning eller nationella minoriteter (Riksdagen 2015). Flera respondenter 
pekar också på åtgärder som upprättats, just för de här grupperna för att biblioteket ska 
kännas som en öppnare och mer inkluderande plats.  

6.5/FÖRMEDLING/

Att förmedla böcker på ett kompetent sätt är något många bibliotekarier gör av bara 
farten. Trots kunskap och medvetenhet i genusfrågor gör respondenterna antaganden – 
som de sedan agerar efter – baserade på yttre faktorer när de försöker avgöra vilken typ 
av böcker eller annan media ungdomarna är intresserade av.  respondenterna verkade 
det som att, trots att de flesta är relativt kunniga och medvetna i genusfrågor, de ändå 
delvis går efter antaganden baserat på yttre faktorer för att avgöra vilken typ av böcker/
annan media ungdomen kan tänkas vara intresserad av. Även om det vore önskvärt med 
mer genusmedvetenhet, så är det en komplex situation. Killars läsförmåga sjunker 
ständigt, vilket gör det till en prioriterad fråga att fånga upp den gruppen och få dem att 
läsa överhuvudtaget. Det läsfrämjande uppdraget får inte komma i andra hand, eller 
skadas till förmån för andra perspektiv. Så här svarade en intervjuperson om att 
förmedla böcker efter förmodad könsidentitet: 

..stöddiga, läsovilliga grabbar kan mycket väl få böcker som andra stöddiga, läsovilliga 
grabbar har gillat och jag kommer förmodligen inte sätta en rosafluffig bok i händerna 
på dom i första taget. Det kan vara känsligt. 

Citatet ovan sammanfattar en mycket viktig aspekt av arbetet, eftersom det förmodligen 
stämmer att en ”stöddig, läsovillig grabb” hade backat från läsningen om man förmedlat 
en tjejigt kodad bok till honom. Det här handlar om isärhållningens princip och den 
manliga normens primat; böcker som tjejer läser vill killar inte läsa. De ska hållas isär, 
tjej- och killböckerna. illar ser ner på och ringaktar ”tjejböcker”, medan det är 
acceptabelt för en tjej att läsa killböcker. Faktum är att det ofta höjer hennes status. I det 
här exemplet blir genusordningen tydlig. 

Många av de intervjuade svarade att de förmedlar litteratur efter låntagarens intresse 
eller vad denne annars brukar läsa, men att det är annorlunda om man känner 
låntagaren, för i så fall kan det vara enklare att tänka utanför boxen och föreslå något 
nytt och kanske normbrytande.  
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Det verkade också som att de flesta av intervjupersonerna har utvecklats i sin 
kunskap, och i högre grad tänker på normkritik och genus nu än tidigare i sin 
yrkeskarriär. En som varit yrkesverksam under en längre tid, enligt min uppfattning, 
beskrev: 
Förr gjorde jag det betydligt oftare än i dag – här tycker jag själv att jag utvecklats och 
”vågar” oftare föreslå s. k tjejböcker till killar. Det har i mitt tycke alltid varit lättare 
att få tjejer att vidga sina vyer och läsa mer ”killrelaterade” böcker, dvs böcker med en 
manlig huvudperson. Författarna har också jobbat på detta och har numera oftare både 
en kille och en tjej som huvudperson vilket naturligtvis underlättar för mig som 
förmedlare. 

Här ser vi ännu ett exempel på genuskontraktet och hierarkin, troligtvis rör det sig om 
att tjejer egentligen har lättare för att vidga sina vyer, utan att de inte riskerar att förlora 
någon status på att läsa ”killkodade” böcker.  

6.6/KÖN/OCH/LÄSNING/

Det bekräftades av respondenterna att tjejer verkar läsa mer och ha en mer naturlig 
plats på biblioteket. Detta kan förklaras av den rådande mansnormen, att läsning 
uppfattas som en feminin syssla och därför ogillas av pojkar i högre grad. På frågan 
om varför respondenten tror att killars läsförmåga sjunker svarade hen såhär: 

När killar kommer upp i tonåren så är det ju inte alltid accepterat att vara en läsare. 
Det är lätt att bedömas som udda och det vill man ju inte. 

Dock var det flera av respondenterna som inte gjorde den här kopplingen och istället 
hade en del av dem egna teorier på varför just killars läsförmåga sjunker. En av dem 
svarade exempelvis följande: 

Jag tror att det beror på hela samhällsutvecklingen. Och till viss del skolan. Jag tror att 
traditionell läsförståelse minskar över lag därför att man läser andra sorters texter 
idag. Det är inte inne att läsa böcker eller långa texter helt enkelt. Vi har inte tid att 
läsa komplicerade texter. 

Flera verkade vara inne på samma gissning som den intervjuade ovan, men det 
finns också andra teorier, som nedanstående: 

Dessutom har pedagogerna på högstadiet ett stort ansvar – det pratas om hur viktig 
läsningen är, men så fort barnen börjar årskurs sju så har de inte längre några 
inbokade biblioteksbesök! 

6.7/GENUS/I/ARBETET/

Generellt verkar det finnas en hög medvetenhet om genus- och normfrågor inom 
biblioteksvärlden, åtminstone om man utgår ifrån den grupp respondenterna utgör. Det 
har på samtliga bibliotek i undersökningen gjorts en eller flera satsningar för att öka 
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medvetenheten och öppenheten hos ungdomar. Dels satsningar i form av större projekt, 
men även små tilltag i det vardagliga arbetet som också bidrar. En bibliotekarie 
berättade om sitt tillvägagångssätt s  h r: 

När jag har haft högläsning på fritidsklubben i ett område där samarbetet mellan 
fritidsverksamhet och bibliotek är starkt har jag plockat med mig ett urval av böcker för 
att låta ungarna själva välja. Oftast har det blivit spökhistorier, men under en tid läste 
jag om en fotbollsspelande tjej för grupper mestadels bestående av killar. Jag gjorde 
ingen grej av det och det gjorde inte de heller. 

Exemplet ovan är ett av flera som intervjupersonerna vittnade om. 

Flera var i färd med att hbt-certifieras eller hade det som önskemål och en del hade 
deltagit i sin stads Pride-festival. En av respondenterna tog upp ”regnbågshyllan” ur en 
mycket intressant vinkel: 

Förra året samarbetade jag med RFSL och läste in mig på Normkritiskt perspektiv. Det 
svåra är att förmedla och sätta ord på det till kollegor, jag tror att vi alla tänker kritiskt 
och reflekterat men att vi inte så ofta diskuterar våra infallsvinklar med varandra. Det 
är lätt att tänka i vissa praktiska frågor som "ämnesord" "skyltning". Till exempel har 
vi valt bort att ha en "Regnbågshylla" eller "Regnbågsfamiljer" som avdelning på 
Föräldrahyllan, istället har vi "Olika familjer" för att det inte definierar eller utesluter. 

Så här resonerade alltså den ena, medan en annan tänkte så här: 

Genom att lyfta fram litteraturen på olika sätt genom att exempelvis skapa en 
regnbågshylla. Men även i bokpresentationer på såväl bibliotek som i radio. 
Presentationer om både regnbågslitteratur och kulturmöten. 

Båda har reflekterat över temat, men kommit till olika slutsatser. 

7. DISKUSSION/OCH/SLUTSATSER/

7.1/DISKUSSION/

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur (barn-) och undgomsbibliotekarier på 
ett antal stadsbibliotek arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor. På sin arbetsplats 
och i sina arbetsuppgifter träffar de ungdomar som är i en känslig fas där de håller på att 
utveckla sin egen identitet. Bibliotekarierna besitter en position, i vilken de kan påverka 
ungdomarna på olika sätt, varför det är intressant och viktigt att veta hur de hanterar 
denna roll. 

De frågeställningar som studien utgått ifrån är följande: 
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1. Hur yttrar sig genus- och jämställdhetsaspekten i bibliotekariers arbete med
ungdomar och ungdomslitteratur? 

2. Utgår bibliotekarier utifrån ett genusperspektiv vid inköp, skyltning och förmedling
av ungdomslitteratur? 

3. Upplever barn- och ungdomsbibliotekarier något förekommande av exkludering eller
osynliggörande av vissa grupper av ungdomar på folkbiblioteken? 

Att arbeta normbrytande, inkluderande och genusmedvetet är en svår uppgift som inte 
bara kräver mycket kunskap, utan även tid och resurser. Arbetet att förändra strukturer 
från grunden är en komplicerad och långsam process och det krävs en attitydförändring 
från grunden i hela samhället. Trots att kvinnorörelsen i Sverige varit verksam från 
1800-talets första hälft, så ser vi ännu att det finns kvar en hel del orättvisa mellan 
könen. Biblioteken har en viktig folkbildande uppgift och det är därför viktigt att hela 
verksamheten står i barrikaden för all typ av rättvise- och jämställdhetsfrågor. 
Bibliotekarier har makten att åstadkomma förändring, även om det bara handlar om hos 
enskilda personer. Det kan ske i mötet med låntagarna och förmedling av böcker eller 
genom olika projekt. Ofta krävs det endast små insatser för att skapa en förändring eller 
nya tankesätt hos någon. 

Den här uppsatsen kan fungera som en inblick i bibliotekens arbete med genus- och 
jämställdhet i ungdomsverksamheten och vad det finns för tankar och attityder hos 
bibliotekarierna. Slutsatsen är att den här studien visar att det finns vilja och potential 
och att arbetet är igång, men att det finns mycket kvar att unders ka vidare och 
förändra. 

7.1.1/HUR/YTTRAR/SIG/GENUS/OCH/JÄMSTÄLLDHETSASPEKTEN/I/
BIBLIOTEKARIERS/ARBETE/MED/UNGDOMAR/OCH/
UNGDOMSLITTERATUR?/

En av slutsatserna jag dragit av den här undersökningen är att det verkar finnas ett 
stort engagemang på ungdomsverksamheterna. Bibliotekarierna som medverkat i 
studien är långt ifrån obekanta med termer som genus, normkritik och inkludering och 
samtliga arbetar på något sätt utifrån perspektiven på olika plan. Ofta saknas det 
resurser och tid för att utföra stordåd, men det mindre insatser som görs är nog så 
värdefulla.  
Genus- och jämställdhetsaspekten yttrar sig på flera olika sätt i de intervjuade 
bibliotekariernas arbete, både genom medvetenhet, olika projekt och en strävan efter 
kunskap. Det finns dock ett behov av stadgar att följa i den här frågan. Ingen av 
respondenterna utgår ifrån något regelverk, n gon biblioteksplan eller annan typ av 
dokumentation i den här frågan, utan alla arbetar fritt, på vitt skilda sätt och i olika 
omfattning och arbetet blir alltså helt beroende av bibliotekariens personliga 
engagemang och värderingar. Flera nämner hbt-certifieringen som en möjlig lösning, 
och fler och fler bibliotek hbt-certifieras också, men utöver det tror jag att det skulle 
behövas någon form av regelverk. Att efterfölja skollagen i det här avseendet vore 
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önskvärt, eftersom dessa frågor där kommer till uttryck på ett bra sätt, även om de 
kanske inte alltid efterföljs. 

Jag upplevde att alla intervjupersoner var positivt inställda kring att arbeta utifrån 
ett genus- och jämställdhetsperspektiv, även om några uttryckte det i andra ordalag. 
Samtidigt som det finns en stor kunskap, fanns det också emellanåt tecken på att det 
brister i medvetenhet, exempelvis när man utgår ifrån att ett förmodat kön vill ha 
böcker som är kodade utifrån det. Det är problematiskt då man inte alltid kan 
avgöra ett kön efter utsidan. Det är emellertid så att eftersom vi alla är formade efter de 
genuskonstruktioner som råder, så vore det väldigt mycket begärt att alltid inta en 
korrekt genusvetenskaplig hållning. 

7.1.2/UTGÅR/BIBLIOTEKARIER/UTIFRÅN/ETT/GENUSPERSPEKTIV/VID/
INKÖP,/SKYLTNING/OCH/FÖRMEDLING/AV/BÖCKER?/

Respondenterna utg r ifrån ett genustänk i sina arbetsuppgifter, men ofta var det 
andra faktorer som var avgörande och ibland hamnade genusperspektivet lågt bland 
prioriteringarna. Dessutom var tidsbristen ett stort hinder i arbetet. 

Ofta går de i fällan och delar ut en ”killbok” när det kommer en kille och tvärtom, vilket 
inte är konstigt. Det tar tid och ansträngning att lära om hjärnan, tid som inte alltid 
finns, och om man reflekterar över att man ibland begår misstaget, visar det på att man 
är i en lärande och förändrande process och chansen finns att man rättar till misstaget en 
annan gång. Flera tog upp att det ville lära sig mer och fortbildas inom arbetsplatsen, 
möjligen genom en hbt-certifiering som nämnts tidigare. 

Majoriteten av respondenterna har ett genusperspektiv när de köper in böcker, även fast 
de ofta känner sig begränsade av Bibliotekstjänst och tidsbrist. Låntagarnas önskemål 
köps i stort sett alltid in, oavsett kvalitet. I förmedlingen av böcker var det svårare, 
enligt flertalet. Dels på grund av att man r väldigt mån om att väcka ungdomens 
läslust och därför rädd för att skrämma, eller pracka på någon en bok, utan då väljer 
man hellre ett ”säkert kort” och utgår ofta ifrån stereotypa föreställningar. Det är också 
svårt att bryta de mönster och konstruktioner som samhället vilar på i mångt och 
mycket. I de fall då man kände låntagaren tillräckligt väl för att veta att hen är en säker 
läsare och läser mycket, så kunde man chansa och introducera böcker av en annan 
karaktär en vad hen vanligtvis läser. Deras uppgift är också att lyssna på vad låntagaren 
själv har för önskemål och utgå ifrån det, men ofta kan bibliotekarien omedvetet styra 
valet. Vid skyltning av böcker utgår man sällan utifrån något annat än nyheter och om 
boken har en lockande pärm, eftersom det viktiga r att skapa ett intresse för boken, 
vilket enklast görs på detta sätt. Detta var i stort sett alla överens om. 
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/

7.1.3/UPPLEVER/BARNJ/OCH/UNGDOMSBIBLIOTEKARIER/NÅGOT/
FÖREKOMMANDE/AV/EXKLUDERING/ELLER/OSYNLIGGÖRANDE/AV/VISSA/
GRUPPER/AV/UNGDOMAR/PÅ/FOLKBIBLIOTEKEN?/

Det var något förvånande att få av intervjupersonerna inte tycktes tro att det inte 
förekom den typen av exkludering som jag efterfrågade, alltså baserat på kön och 
normer. Det är inte en omöjlighet att det faktiskt är ovanligt, men att det förekommer 
borde vara givet. Det kan vara så att det är svårt att se sin egen arbetsplats, som skall 
vara en demokratisk och öppen plats, som exkluderande och i stort är nog biblioteken 
bättre i det här avseendet än många andra platser. Det handlar nog om samhället, som i 
sig självt kan vara exkluderande för de personer som inte passar in i normen. Ändå är 
biblioteken en instans som skulle kunna sätta standarden för andra platser i samhälle 
och därför är det emellertid en relevant frågeställning. 

Jag använde mig av ordet ”förtryck” i en av intervjufrågorna som berörde detta ämne. 
Det visade sig vara ett värdeladdat ord, och tydligt var att det inte är en allmän åsikt att 
det existerar ett förtryck mot vissa ungdomar. Det är möjligt att svaren hade sett 
annorlunda ut om formuleringen vore en annan, men det går egentligen inte att 
spekulera i. Däremot kan detta visa på ett behov; är svenskar ovilliga att se 
diskriminering i samhället? Ofta kan det vara svårt för priviligierade grupper att se 
andra gruppers utsatthet. Något som kan verka betydelselöst, exempelvis att anta att 
någon är heterosexuell, eftersom de flesta är det, kan för en person som har erfarenhet 
av att alltid förmodas ha en läggning som hen inte har, vara kränkande. Jag tror det är 
viktigt att uppmärksamma diskriminering och att vara öppna för mångfald och olikheter 
hos varandra. Om vi inte erkänner att det finns ett problem, så kan vi heller inte lösa det. 

En grund till exkludering kunde, enligt respondenterna bero på ovana vid böcker eller 
brist på läsförståelse. I en intersektionell analys tolkar jag det här som brist på 
social/kulturell status, vilket är en klassfråga och en grund till diskriminering. Detta 
tyder på hur viktigt det är att med olika medel bidra till att litteraturen känns mindre 
främmande för de individer som har språkliga hinder, har ett annat modersmål än 
svenska eller på andra sätt är obekväma i miljöer med mycket böcker.  

7.2/FÖRSLAG/TILL/FORTSATT/FORSKNING/

I den här uppsatsen togs inte respondenternas kön, ålder eller andra liknande faktorer i 
beaktande, utan de intervjuades enbart utifrån sin yrkesroll, som i sig utgör en likhet 
emellan dem. Svaren skulle möjligen se annorlunda ut om det hade rört sig om 
skolbibliotekarier, eftersom de har skollagen att ta hänsyn till. I denna uppsats var jag 
dock intresserad av att få en bild av hur det ser ut på folkbiblioteken specifikt. Ett 
förslag till vidare forskning är att utföra en enkätundersökning för att ta reda p  
huruvida attityder skiljer sig mellan, exempelvis, äldre och yngre, olika kön eller 
socioekonomiska faktorer.  
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Min initiala tanke var att läsa ett antal ungdomsromaner och undersöka vilka normer de 
kan tänkas befästa och hur detta kan påverka läsaren. På grund av att det skulle bli allt 
för omfattande slopades den delen, men jag skulle gärna vilja se mer forskning på 
detta  sambandet mellan den litteratur bibliotekarien förmedlar och hur den litteraturen 
i sin tur påverkar läsaren ur ovanstående aspekter.  

Studien har studerat huvudbibliotek, vilka alla har en välfungerande 
ungdomsverksamhet. Hur det ser ut på mindre filialer eller bibliotek på mindre orter 
vore också beh vligt att unders ka. Detta skulle möjligen visa på långt större behov 
än vad man kunde se i den här undersökningen, och jag tror att resultatet av en sådan 
studie generellt skulle skilja sig mycket från den h r uppsatsens resultat. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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BILAGOR/

INTERVJUFRÅGOR/

1. Vad har du för specifika arbetsuppgifter som rör ungdomar?
2. Vad har du för bild av ungdomars syn på folkbiblioteket?
3. Hur tänker och arbetar du kring genus- och jämlikhetsfrågor i ditt arbete med

ungdomar?
4. Finns det någon plan, styrdokument eller målbild när det gäller

jämställdhetsfrågor på just din arbetsplats?
5. Har du tagit till några konkreta åtgärder för att arbeta normbrytande eller

genuspedagogiskt med ungdomar?
6. Vad ställer du för krav på bibliotekets ungdomslitteratur utifrån ett

jämställdhetsperspektiv?
7. Vad utgår du ifrån när du förmedlar litteratur till en ungdom?
8. Händer det att du rekommenderar böcker utifrån ungdomens förmodade

könstillhörighet, genom att exempelvis tipsa om en bok som många andra med
samma kön tyckt om?

9. Tror du att det finns grupper av ungdomar som känner sig exkluderade på din
arbetsplats?

10. Görs några insatser för att inkludera förtryckta grupper av ungdomar,
exempelvis HBTQ-personer, rasifierade (personer med utländsk bakgrund) eller
funktionshindrade ungdomar?

11. Vad tror du att du kan göra för att bidra till jämlikhet, genusmedvetenhet och
normkritiskt tänkande hos ungdomar genom ditt arbete?

12. Vad har du för bild av ungdomslitteratur i stort?
13. Tror du att ungdomslitteratur på något sätt kan påverka ungdomar i en negativ

riktning när det kommer till förlegade könsroller eller normer?
14. Finns det ett genusperspektiv när ungdomsböcker köps in på din arbetsplats?
15. Vad utgår du ifrån när du skyltar med ungdomslitteratur?
16. Hur arbetar du med läsfrämjande åtgärder?
17. Vad tror du är anledningen till att framför allt pojkars läsförståelse sjunker?
18. Hur upplever du killars respektive tjejers attityd till läsning och biblioteket?
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INFORMATIONSBREV/

Hej, 

Mitt namn är Malin Frisk och jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap på 
högskolan i Borås. Jag är i färd med att skriva kandidatuppsats och jag vill i den 
undersöka hur bibliotekarier, som kommer i kontakt med ungdomar via sitt arbete, 
arbetar med ungdomarna samt ungdomslitteratur. Undersökningen är byggd på 
genusteori och jag ämnar ta reda på hur biblioteken arbetar, framför allt utifrån den här 
aspekten. Vad har ni exempelvis för tankar om skyltning, förmedling och inköp av 
ungdomslitteratur? Hur tänker ni kring normer och inkludering? Detta är ämnen som 
intresserar mig i allra högsta grad! 

I den här undersökningen skulle jag, via mejl, vilja intervjua ett antal bibliotekarier från 
olika städer i Sverige, som på ett eller annat sätt arbetar med 
ungdomar/ungdomslitteratur. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och det är 
inget krav att svara på frågor som man av olika skäl inte skulle vilja svara på. 

Eftersom jag inte har möjlighet att resa omkring och utföra intervjuerna fysiskt, så 
kommer intervjufrågorna (omkring tjugo frågor) skickas via mejl i ett dokument som 
fylls i skriftligt och skickas tillbaks. Om man är intresserad av att läsa den färdiga 
uppsatsen, så skickar jag den gärna på förfrågan när den är färdig. Har man frågor om 
intervjun, undersökningen eller annat går det bra att kontakta mig både via e-post eller 
telefon. 

Jag undrar nu om det finns någon bibliotekarie på er arbetsplats som passar och skulle 
vilja ställa upp på en sådan här intervju? Om så är fallet, kontakta mig på 
malin.frisk@gmail.com så skickar jag intervjufrågorna. Det skulle vara jättekul om 
någon från er arbetsplats skulle vilja deltaga! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Frisk 

malin.frisk@gmail.com 
0763 – 37 26 46 




