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Abstract
This Master's Thesis studies the attitude that library employees have regarding a sex and gender-neutral treatment 
of their clients. The analysis is based upon replies to a questionnaire which was submitted though channels direc-
ted at library employees, like BIBLIST and BiblFeed. The respondent’s replies contained a number of well-
developed comments making the resultant analysis both quantitative and qualitative in nature. 

In performing the analysis a theoretical framework combining Hirdman’s gender system with symbolic interac-
tionism has been used together with literature about gender roles. 

The questionnaire showed that gender neutrality is a complex concept that can be interpreted in many different 
ways and is therefore easily misunderstood. It is obvious that sex is an important category when respondents are 
dealing with their clients, but also that sex and gender are problematic concepts which respondents find difficult 
to know exactly how to relate to. A lot of the respondents see a need to address gender issues, but a lot of them 
also state that gender is a biological concept and therefore impossible or unnecessary to have to relate to. In gen-
eral, in the replies to the questionnaire availability tops the list over important questions to be addressed in the 
library while sex and gender have very low priority. 

My belief is that gender norms are possible to change and that sex and gender issues should be prioritized by vir-
tue of being recognised as an availability issue. It is everybody’s individual fundamental values that together form 
society’s common fundamental values. If we all put on our gender glasses and are prepared to alter how we treat 
one another we can, eventually, make sex and gender less important categories and begin to see our clients as in-
dividuals.
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Inledning

Under min praktik stötte jag på många olika åsikter kring könsneutralt bemötande 
och hur pass relevant det är för biblioteksarbete. En del biblioteksanställda ansåg 
genus vara irrelevant och fånigt. De menar att självklart ser man att alla människor 
har samma värde och behandlar dem därefter. Många hänvisade till att  barn inte 
tänker på samma sätt som vuxna och att vi därför inte ska störa barnen med sådana 
frågor. Andra tyckte det var en i högsta grad relevant fråga då stereotyper av kön 
ständigt är närvarande och reproduceras i samhället, även på biblioteket. Åsikterna 
verkar alltså skilja sig rörande vilken betydelse genusfrågor har för biblioteksarbetet.

Både biblioteket och skolan är en arena där barn och ungdomar har en självklar 
och framträdande plats. Biblioteksanställda har på vissa sätt en liknande relation till 
barn som lärare har. De är vuxna med en litteraturfrämjande roll gentemot barn och 
ungdomar som är i beroendeställning gentemot dem och deras kunnande.

Det finns många likheter mellan bibliotekslagen och läroplanen i Sverige idag. 
De bygger båda på en demokratisk värdegrund. Både biblioteket och skolan är även 
en mötesplats, en social och kulturell miljö med en pedagogisk inriktning. Redan på 
första sidan i läroplanen för förskola nämns ordet jämställdhet och jämställt mellan 
könen flera gånger. 

Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och  integritet,  alla  människors  lika  värde, 
jämställdhet  mellan könen samt solidaritet  med svaga och utsatta  är värden som förskolan 
skall hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö98, 2009: 3)

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
(Lpfö98, 2009:8)

På grund av de likheter jag ser  mellan skola och bibliotek blev jag intresserad av att 
se vilka riktlinjer som finns kring könsneutralt bemötande på bibliotek. Finns det 
några riktlinjer för biblioteksanställda att jobba utifrån? Eller är  det upp till  den 
enskilda personen? Vilket ansvar anser sig biblioteksanställda själva ha när det gäller 
reproduktion av stereotypa könsroller?

Kön är en av de mest grundläggande kategorierna i vårt samhälle. Det är en av 
de  första indelningarna man gör av människor då man möter dem och anses ofta 
vara grundande för hur man beter sig, ser ut och vilka intressen man har. Normer och 
föreställningar kring kön är ständiga närvarande i samhället. Min tes är därför att  
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reproduktion av  kön  förekommer i  alla  områden av  samhället  och då  även  på 
biblioteket. Utifrån min egen erfarenhet ser jag även att det finns ett visst motstånd 
mot att arbeta med frågor kring kön och genus i många olika sammanhang. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken inställning biblioteksanställda 
har till könsneutralt bemötande på bibliotek och vilka riktlinjer de har att följa. Med 
utgångspunkt i min tes att reproduktion av kön är ständigt närvarande i alla sociala 
sammanhang  är  mitt  syfte  vidare  att  undersöka  hur  man  kan  göra  inom 
biblioteksverksamheten för att motverka en eventuell reproduktion av könsroller. För 
att göra detta frågar jag mig vilka riktlinjer  biblioteksanställda har att jobba efter 
och hur den biblioteksanställda relaterar till eventuella riktlinjer? Vidare undersöker 
jag hur de biblioteksanställda ser på kön och vilket ansvar de anser sig ha gällande 
reproduktion av könsroller? Eftersom jag vill hålla ett problemlösande fokus frågar 
jag mig slutligen vad man kan göra inom biblioteksverksamheten för att motverka 
reproduktion av kön?

Metod
Jag  har  gjort  en enkätundersökning och min analys  är  av  både kvantitativ  och 
kvalitativ art. Sociologen Jan Trost skriver i Enkätboken(2001) 

Om frågeställningen  handlar  om hur  ofta,  hur  många,  eller  hur  vanligt  ska  man göra  en 
kvantitativ studie.(Trost, 2001:22) 

Jag vill i min undersökning få en övergripande bild av hur biblioteksanställdas syn 
på könsneutralt bemötande ser ut. Jag har därför valt den kvantitativa metoden enkät 
för att kunna få så pass många och övergripande svar att jag kan dra mer allmänna 
slutsatser. Trost skiljer på sakfrågor och attityd- och åsiktsfrågor. Sakfrågor är frågor 
som syftar till att ta reda på hur saker faktiskt förhåller sig. Det är viktigt att hålla i 
åtanke att fakta alltid är den enskildes tolkning. Man kan ändå skilja ut sakfrågor 
som mer rena faktafrågor. Exempel på sakfrågor är frågor om kön, ålder, utbildning 
och yrke.(Trost, 2001:63) Attityd- och åsiktsfrågor är frågor där man söker reda på 
informantens attityd och inställning till en fråga. I dessa frågor är det sällan ett direkt 
motsatsförhållande, utan svaren är ofta mer svävande och beror på olika faktorer. 
(Trost,  2001:63)  Många av de frågor jag har  i  enkäten är  sakfrågor då  de inte 
behandlar informanternas åsikter i ett ämne, utan söker istället svara på frågor av 
mer faktatyp. Jag söker med mina frågor dock ingen exakt sanning, utan det är 
informantens version av sanningen jag är  intresserad av.  Till  exempel är  frågan 
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huruvida det finns riktlinjer för könsneutralt  arbete på  biblioteket  ganska  enkel. 
Antingen har man riktlinjer eller så har man den inte. Det jag är mest intresserad av 
är  dock  inte  om man  i  praktiken  har  sådana  riktlinjer,  utan  snarare  huruvida 
informanterna är medvetna om att det finns. En del av frågorna i enkäten lutade mer 
åt att vara attitydfrågor då jag med dem vill ta reda på respondentens inställning till 
könsneutralt  bemötande. Även dessa  frågor  har  jag  försökt  hålla  så  enkla  som 
möjligt då jag bett om korta svar baserade på hur respondenterna agerar, snarare än 
resonerande svar.  Eftersom det ändå  är  frågor som ger  svar  på  respondenternas 
attityd och inställning till frågan och många faktorer kan spela in så har jag valt att 
hålla  dessa  frågor  ganska  öppna  genom  att  ha  med  kommentarfält. 
Kommentaralternativen visade sig i efterhand vara väl använda, många nyttjade dem 
för att skriva långa och resonerande svar.

Frågor kring genus och kön kan ofta uppröra på olika sätt. Man kanske inte har 
egna erkända feministiska värderingar och upplever minsta felformulerade fråga som 
provokativ. De attityd- och åsiktsfrågor jag har med i enkäten har jag lagt mot slutet 
av enkäten av denna anledning, jag vill att respondenternas svar på sakfrågorna i 
början ska  vara  så  lite  färgade som möjligt  av  de åsikter  de har  i  attityd- och 
åsiktsfrågorna. 

Utöver enkäten har jag även valt att granska styrdokument, riktlinjer och olika 
formuleringar  kring  könsneutralt  bemötande  som  kan  vara  av  relevans  för 
biblioteksanställda. Jag har också tillgodosett mig med information från litteratur 
och  internet.  Till  exempel  Svenska  bibelsällskapets  hemsida,  JämOs 
informationsmaterial om jämställdhetsplaner och broschyrer om jämställdhetsarbete. 
Min analys grundar sig på textanalyser av detta material  och de mer utvecklade 
kommentarerna  från  enkäten  tillsammans  med  granskning  av  de  kvantitativa 
resultaten från enkäten och  är därmed både kvantitativ och kvalitativ. 

Enkäten
Min population var biblioteksanställda som har jobbat eller jobbar med barn och 
ungdomar på olika sätt, det vill säga att de har eller har haft kontakt med barn och 
ungdomar i sin yrkesroll. Jag ville få så stor bredd som möjligt på respondenterna 
och jag  ville  även att  min inverkan på  respondenterna skulle  vara  så  liten som 
möjligt. Jag valde därför att inte göra en fysisk pappersenkät, utan gjorde istället en 
webbenkät  med  hjälp  av  Mamut  Online  Servey,  ett  gratis  verktyg  för 
enkätundersökningar online. (Mamuts hemsida > Produkter > Mamut Open Services 
> Mamut Online Survey, 2010-04-06)

Enkätfrågorna delade jag upp i tre delar. Bakgrundsfrågor där jag frågade om 
respondentens ålder, kön, utbildning, position på arbetsplats, vilket slags bibliotek de 
arbetar  på  och huruvida  de  har  kontakt  med barn  och ungdomar.  Frågor  om 
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biblioteksanvändaren där  jag  frågade om respondenten uppfattar  att  pojkar  och 
flickor läser olika sorters litteratur och huruvida de tar hänsyn till detta i sitt arbete. 
Frågor om bemötande där jag frågade om hur de arbetar med bemötandefrågor på 
arbetsplatsen  och hur  viktigt  de  anser  dessa  frågor  vara.  Frågorna  är  specifikt 
fokuserade på könsneutralt bemötande.

Eftersom enkäten  handlar  om biblioteksanställdas  situation  på  arbetsplatsen 
antog jag att en del svarar på enkäten under arbetstid och därmed kan komma att 
avbrytas för att  återuppta enkäten vid ett senare tillfälle. Jag höll därför enkäten 
öppen för att  varje respondent skulle kunna svara flera gånger om de vill, då de 
avbrutna  respondenternas möjlighet  att  svara  annars  skulle  vara  förbrukad.  Jag 
rensade fortgående bland enkäterna som kom in och tog bort de som inte var ifyllda 
alls och de där bara första sidan var ifylld för att i så hög grad som möjligt undvika 
dubbelsvar från de respondenter som blivit avbrutna och startat en ny enkät senare. 
Detta förhindrar såklart inte dubbel- eller trippelsvar från den respondent som vill 
svara fler gånger. Jag antar  dock att majoriteten av respondenterna är  ärliga och 
nöjer sig med att svara en gång, eventuella kompletta dubbelsvar kan jag acceptera. 
Allt som allt kom det in över 200 enkätsvar, varav 112 var slutförda när enkäten 
stängdes ner.   Sju ofullständigt ifyllda enkäter räknades i efterhand in i statistiken. 
Jag har därför valt att själv sammanställa en rapport över mina svar trots att Mamut 
Online  Servey  skapar  rapporter  då  Mamut  enbart  räknar  in  de  svar  som  är 
fullständigt ifyllda. En del av dessa enkätsvar var inte helt färdigställda och en del 
respondenter  lyckades även hoppa över en del frågor. Det totala antalet svar på 
frågorna fluktuerar därför. Jag kan inte se varifrån mina svar har kommit, jag vet 
alltså inte hur stor del av dessa 112 respondenter som kommit från var och en av de 
olika medierna genom vilka enkäten skickades ut.

Enkäten skickades ut på mailinglistan BIBLIST och lades även ut på forumet på 
BiblFeed. BIBLIST inrättades 1993  och är  en mailinglista för biblioteksanställda 
och andra biblioteksintresserade personer. Syftet med BIBLIST är att fungera som 
nyhetsförmedling och diskussionsforum mellan deltagarna. BIBLIST bygger på e-
post. Man prenumererar på listan och får då inlägg direkt i sin e-post. Egna inlägg 
och svar skickar man till mailinglistans distributionsmailadress och inlägget skickas 
då vidare till andra deltagare i listan. Alla inlägg sparas i ett sökbart arkiv man kan 
komma åt online.(Chalmers biblioteks hemsida > Om biblioteket > BIBLIST, 2010-
01-20) BIBLIST  har  har  i  skrivande stund 3858  prenumeranter.1 På  BiblFeeds 
hemsida står det ”Idén med BiblFeed är att samla det digitala bibliotekssverige i en 
enda  feed,  livsström”.(BiblFeeds hemsida  >  Om  BiblFeed,  2010-01-20)  Denna 
mening sammanfattar ganska bra BiblFeeds syfte. Jag har använt mig av BiblFeeds 
forum för att få ut min enkät. BiblFeed har i skrivande stund 702 medlemmar från 
hela  Sverige. (BiblFeeds  hemsida  >  Medlemmar,  2010-01-20)  Genom  digitala 
resurser som BIBLIST  och BiblFeed får  man snabbt ut  sitt  material  till  många 

1 Information hämtad från BIBLISTs arkiv. Informationen kan hämtas genom att skapa en användare.
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personer från olika geografiska regioner. Jag minimerar också risken att jag som 
person  ska  påverka  respondenternas  svar  eftersom  man  utesluter  förutfattade 
meningar man kan få under  det personliga mötet .  Det är  dock viktigt  att  vara 
medveten  om  att  den  mänskliga  faktorn  aldrig  kan  uteslutas  helt.  Mina 
formuleringar,  ordval och val  av frågor syns även då jag gör min undersökning 
genom digitala verktyg.  Nackdelen med den här sortens anonyma medier är att jag 
inte kan kontrollera vilka som svarar. Jag kan alltså potentiellt få svar från enbart 
universitetsbibliotekarier, och helt missa till exempel skolbiblioteksanställda. Eller 
för den delen få svar från personer som inte alls arbetar på bibliotek. Detta har jag 
försökt undvika genom att bara sprida enkäten genom bibliotekskanaler och sätta ett 
lösenord på enkäten. Det finns även en risk att jag bara drar till mig respondenter 
som har kraftiga åsikter i ämnet och är diskussionsbenägna, då det är troligt att de 
personer som prenumererar på mailinglistor och besöker forum har ett intresse för 
diskussion. De jag missar är en stor grupp av mindre diskussionsbenägna personer, 
sådana som inte funderar särskilt mycket över bemötande eller genusfrågor. Denna 
grupp människor är dock av största intresse för den här studien, och jag vill därför 
inte  missa  dem.  Därför  har  jag  utöver  BIBLIST  och BiblFeed även skickat  ut 
enkäten till en mängd utvalda bibliotek. Jag har valt ut bibliotek specifikt efter den 
inriktning de har, till  exempel skolbibliotek och barn- och ungdomsbibliotek. Jag 
skickade  ut  en  blänkare  om  enkäten  till  en  skolområdesassistent  i  en  mindre 
kommun och bad henne vidarebefordra enkäten till bibliotek i skolområdet och jag 
skickade även enkäten till barn- och ungdomsavdelningen på ett folkbibliotek i en 
större kommun med många filialer. 

Enkäten kontrollerades ett antal gånger innan den skickades ur. Förutom mina 
egna  kontroller  testkördes  den  även  på  handledare,  studiekamrater  och 
biblioteksanställda i min närhet. En hel del småfel korrigerades men några brister 
smet  med  ändå.  Bland  annat  har  alternativet  ”magisterexamen”  på  frågan  om 
utbildning fallit bort. Sådana här småfel kringgick jag genom att ha med ett ”annat”-
alternativ med kommentarsfält på så många frågor som möjligt. Ett lite större fel som 
upptäcktes  i  efterhand  var  att  ett  alternativ  på  frågan  ”Har  du  nyttjat 
utbildningar/föreläsningar/seminarier om könsneutralt arbete?” saknas. Frågan ger 
möjlighet att  svara ett blankt ”Nej” eller ”Finns inte sådana utbildningar”. Dessa 
alternativ menar dock båda på att man känner till att dessa utbildningar finns. För 
den som skulle vara intresserad av sådana utbildningar men inte vet om de finns  ges 
inget svarsalternativ.

Jag ville inte avgränsa respondenterna till  enbart barnbibliotekarier,  utan jag 
ville få svar från biblioteksanställda i allmänhet då alla som arbetar eller har arbetat 
med  litteraturförmedling  gentemot  barn  och  ungdomar  på  något  sätt  kan  ha 
värdefulla åsikter om barn- och ungdomsverksamhet och bemötande. Jag använde 
därför  ordet  biblioteksanställd  då  jag  sökte  respondenter,  då  detta  begrepp kan 
innebära vem som helst som någon gång har jobbat på bibliotek. Jag specificerade 
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även att jag i synnerhet var ute efter dem som jobbat med barn och ungdomar på ett 
eller annat sätt.

Viktiga begrepp
Begreppen Genus och kön är ständigt debatterade. Genus innebär socialt- och/eller 
kulturellt kön, det vill säga de egenskaper man tillskriver män och kvinnor beroende 
på deras biologiska kön. Dessa egenskaper kan fluktuera beroende på kontext. Jag 
använder,  mot  min huvudteoretiker  Yvonne Hirdmans åsikt,  begreppet kön  och 
specificerar  med  prefix  såsom socialt  eller  biologiskt.  För  mig  är  socialt  kön 
detsamma som genus. Jag utvecklar detta mer i teoriavsnittet. Då jag använder ordet 
kön  utan  prefix  menar  jag  det  oproblematiserade  sammankopplandet  av 
kulturellt/socialt kön och biologiskt kön, det vill säga antagandet att personen man 
har framför sig är kvinna eller man utifrån egenskaper man ser, till exempel utseende 
och namn.

Köna/könad/könat innebär att en företeelse eller sak är könskodad, det vill säga 
kopplad till ett specifikt kön. Ett vanligt exempel är att teknik ses som en manlig 
sysselsättning medan mode ses som en kvinnlig.  Dessa  sysselsättningar är  alltså 
könade.  Att  säga  att  samhället  är  könat  innebär  att  man  anser  kön  vara  en 
bestämmande faktor då mycket av det som händer i samhället påverkas av personers 
kön.

Användare  och besökare innebär de som nyttjar biblioteket och dess resurser, 
de är alltså de personer som de biblioteksanställda möter i sitt yrke. Dessa användare 
kan komma i kontakt med biblioteket på många olika sätt, i fysisk person som en 
besökare på biblioteket eller enbart i skrift eller tal per telefon eller e-brev.

Jämlikhet och jämställdhet är två olika begrepp som har en likartad betydelse. 
Jämlikhet innebär ”alla individers lika värde” och  ” individernas lika inflytande och 
lika  sociala  förhållanden”.(Nationalencyklopedin, webbversion, sökord:  jämlikhet 
2010-03-03)  Jämställdhet beskrivs som närbesläktat med jämlikhet med den lilla 
skillnaden att  jämlikhet  rör  alla  människors  lika  värde  medan  jämställdhet  rör 
förhållandet  mellan  könen,  att  kvinnor  och  män  har  lika  värde.
(Nationalencyklopedin,  webbversion,  sökord:  jämställdhet,  2010-03-03) 
Jämställdhet beskrivs vidare 

Jämställdhet  förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande,  samma möjligheter till  
ekonomiskt  oberoende,  lika  villkor  och  förutsättningar  i  fråga  om  företagande,  arbete, 
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter 
till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn 
samt slutligen  frihet  från könsrelaterat  våld.  (Nationalencyklopedin,  webbversion,  sökord:  
jämställdhet, 2010-03-03)
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Jämställdhet  innebär  alltså  att  kvinnor  och män är  lika  värda  och ska  ha  lika 
möjligheter  att  utvecklas  oavsett  om  denna  utveckling  innebär  att  klättra  på 
karriärstegen eller stanna hemma med barn.

Könsroll  är  den  roll  man  tillskriver  personer  på  grund  av  deras  kön. 
Nationalencyklopedin beskriver könsroll som en ”sammanfattande term för socialt 
och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, 
normer,  föreställningar,  resurser,  makt  och  prestige.”(Nationalencyklopedin, 
webbversion,  sökord:  könsroll,  2010-03-04)  Könsroll  innebär  alltså  en  mängd 
egenskaper man anser hör samman med det sagda könet. En klassisk könsroll är att 
män är  förknippade med den offentliga sfären, det vill  säga arbete och aktivitet 
utanför hemmet, medan kvinnor är förknippade med den privata sfären, det vill säga 
aktivitet i hemmet med hushåll och familj. Könsroller har ofta hävdats ha biologiska 
grunder. Man menar att anledningen till att kvinnor kopplas till hushåll och familj är 
på grund av biologi. Man menar ofta att på grund av att kvinnor föder barn har de 
även en medfödd modersinstinkt och därmed empati som gör dem mer lämpade för 
de  mer  vårdande  sysslorna  som  barnuppfostran  och  hushållsjobb  i  allmänhet.
(Nationalencyklopedin, webbversion, sökord: könsroll, 2010-03-04) Det har tolkats 
som att dessa medfödda vårdande egenskaperna gör kvinnor mer lämpade för till 
exempel vårdyrken. Jag  menar  dock att  dessa egenskaper i  allra  högsta grad är 
komna ur socialisering och inlärning om könsspecifika beteenden.

Könsneutralitet  är  ett  svårt  begrepp.  Frågan  är  vad  som ligger  i  begreppet 
neutral.  Synonymer  till  neutral  är  opartisk,  oberoende,  objektiv,  partilös  och 
obestämd.  Utifrån detta kan man tolka könsneutralitet som att man inte aktivt ska 
deltaga i att dela in individer i olika grupper beroende av kön. Till exempel kan det 
vara fråga om att inte anta att ett visst kön besitter en viss egenskap eller har ett visst 
intresse. Könsneutralitet  innebär  inte  att  man  ska  se alla  människor  som exakt 
likadana, som en grå massa, utan det innebär snarare att man ska se till individen och 
att  denna individ kan ha i  princip vilka  egenskaper och intressen som helst helt 
oberoende  av  dess  kön.  Tanken  är  att  yttre  attribut  inte  är  bestämmande  för 
personens inre,  en flickig flicka  kan  i  lika  hög mån som en pojkig pojke vara 
intresserad av till exempel bilar. När jag talar om könsneutralitet menar jag alltså att 
inte förutsätta att kön är en bestämmande faktor hos individen.

Diskriminering innebär särbehandling, det vill säga ”ett avsteg från principen att 
lika  fall  skall  behandlas  lika.”  (Nationalencyklopedin,  webbversion,  sökord: 
diskriminering, 2010-04-01) 

Jag  använder  begreppen  hen/henom som könsneutralt  personligt  pronomen. 
Detta för jag anser det onödigt att nämna mina respondenters kön då deras kön inte 
är relevant alls för analysen. Hen/henom är även anonymitetsord då de inte avslöjar 
respondenternas kön.2

2 Se till exempel  förklaring av ordet hen på Chalmers hemsida
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Forskningsläge
Jämlikhet ser väldigt olika ut på olika ställen i världen. Genusdebatten är i högsta 
grad ett nationellt projekt.  Jag ser därför svårigheter med att  skriva in mig i  ett 
internationellt  forskningsläge.  Den  här  genomgången  kommer  därför  fokusera 
svensk forskning. Det finns en hel del litteratur om kön och litteratur, desto mindre 
om kön och bibliotek. En stor del av litteraturen om kön och bibliotek handlar om 
manliga  bibliotekariers  plats  på  biblioteken.  Då  jag  ser  många  likheter  mellan 
skolmiljö och biblioteksmiljö finns det fog att vidga sökningarna till litteratur om 
könsreproduktion i skolan också. Vid en sökning på orden skola, litteratur och kön  
eller  skola,  litteratur  och  genus får  man  genast  upp  en  del  litteratur  om 
könsskapande  i  skolmiljö.  Jag  vill  poängtera  att  min  undersökning  och  mitt 
teoripaket  egentligen går  att  applicera  på  vilket  område  som helst  då  kön  och 
reproduktion är relevant i alla sociala sammanhang. 

Litteratur och kön
I  avhandlingen  Rött  eller  grönt?  flicka  blir  kvinna  och  pojke  blir  man  i  B.  
Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944(2001) undersöker litteraturvetaren Marika 
Andræ Wahlströms välkända ungdomsböcker med röda respektive gröna bokryggar, 
färgkodade för att dela upp dem i pojk- och flickböcker. Andræ undersöker vilka 
könsstereotyper i form av skilda ideal och livsmöjligheter för pojkar och flickor som 
framkommer i böckerna.(Andræ, 2001:13)

I Antologin Modig och stark – eller ligga lågt? (2005) diskuteras litteratur i 
skolan  ur  ett  genusperspektiv.  Litteraturvetaren  Lena  Kåreland  är  redaktör  för 
antologin och har även skrivit en del artiklar. I antologin diskuteras hur kvinnliga 
och manliga könsroller syns i litteraturen, hur flickor och pojkar agerar utifrån olika 
könsmönster i  skolan,  i  vilken mån läsning påverkar  barns syn på kön och hur 
läraren ser på litteraturens roll som eventuellt könsreproducerande. Antologin tar 
upp  situationer  i  förskola  och  grundskola  och  är  därmed  fokuserad  på 
könsreproduktion i skolmiljö, men fokus ligger även till stor del på könsreproduktion 
i litteraturen. 

Jag återkommer till  både Kåreland och Andrae i teoriavsnittet.

Skola och kön
I Snacka om jämställdhet! (2005) skriver jämställdhetskonsult Karin Kjellberg om 
hur skolan ser ut idag för pojkar och flickor. Finns det skillnader mellan hur pojkar 
och flickor upplever sin vardag? Vilka maktförhållanden mellan tjejer och killar 
förekommer och hur ser de ut? (Kjellberg, 2005:5) Boken är en övningsbok som ska 
användas av lärare för att samtala om jämställdhet med eleverna och är uppdelad i 
två delar, en teoridel och en övningsdel. I den första delen går Kjellberg genom vad 
över- och underordning, kön, genus och jämställdhetsarbete innebär. Hon presenterar 
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även vad lagen säger om diskriminering i skolan och ger tips, råd och metoder för 
hur man ska arbeta med de övningar som presenteras i bokens andra del. Övningarna 
är  uppdelade på  fem dagar  och syftar  till  att  lärare  och elever tillsammans ska 
samtala om hur situationen i skolan ser ut och vad jämställdhet är.

Karin Kjellberg har  även skrivit  Genusmaskineriet (2004)  som handlar  om 
genus i skolan. Boken ingår i URs genusprojekt tillsammans med en TV-serie och ett 
antal böcker.(Kjellberg, 2004:baksidan) I Genusmaskineriet tar man upp fyra olika 
attityder  gentemot  genus  som  kommit  fram  i  diskussioner  med  skolpersonal. 
Utgångspunkten i diskussionerna är påståendet Det finns ett manligt respektive ett  
kvinnligt  språk.(Kjellberg,  2004:10)  De  fyra  attityder  som  kommer  fram  i 
diskussionen är  ”Ja  så  är  det”,  ”Ja  så  är  det,  men…”,  ”Tveksamt”  och ”Vadå 
manligt och kvinnligt?”. Jag återkommer till dessa i teoriavsnittet.

I  avhandlingen  I  en  klass  för  sig:  genus,  klass  och  sexualitet  bland  
gymnasietjejer(2003)  följer  socialantropologen Fanny  Ambjörnsson två  grupper 
flickor från två skilda gymnasieprogram under drygt ett år för att undersöka hur kön 
produceras.(Ambjörnsson, 2003:305) Ambjörnsson finner att normer och ideal kring 
av  vara  kvinna  är  tydligt  sammankopplade  med klass,  sexualitet  och  etnicitet. 
(Ambjörnsson,  2003:51ff,  103ff  och  239ff)  Ambjörnsson  håller  med  den 
postkoloniala  kritiken  av  andra  vågens  feminism  som  menar  att  det  finns  en 
problematik med att se kvinnor som en homogen grupp. Att vara kvinna är inte en 
konstant  kategori,  utan  det  är  snarare  en  mängd perspektiv  som spelar  in  och 
tillsammans gör olika  kategorier kvinna.  (Ambjörnsson, 2003:305)  Ambjörnsson 
finner även att kroppen är ett verktyg i produktionen av kön. Genom hår, smink, 
kläder och träning anpassas flickornas kroppar in i mallen för hur den ”naturliga” 
och ”riktiga” kvinnan ser ut. Detta görande av kroppen är både ett sätt att ha roligt 
med väninnor och ett sätt att  passa in i den snäva mallen Kvinna som man med 
lätthet kan misslyckas med om man gör för lite eller för mycket. (Ambjörnsson, 
2003:140ff)  Ambjörnsson  menar  att  det  finns  en  föreställning  om  den  ideala 
versionen av kvinna – den mest normala och neutrala och att detta ideal är både 
historisk  förankrat  och  reproduceras  dagligen.  (Ambjörnsson,  2003:305) 
Ambjörnssons avhandling handlar inte om skolan, det handlar snarare om görandet 
av kön i grupper av flickor som råkar  sammanstråla i  skolmiljö. Jag tycker  att  
avhandlingen är relevant för min undersökning då den visar att detta görande av kön 
inte tar hänsyn till miljön runt omkring, utan görandet av kön finns med i alla sociala 
sammanhang, privatliv som skolmiljö som bibliotek.

Bibliotek och kön

I  Maria  Blåns Magisteruppsats  Varannan  damernas (1997)  undersöks huruvida 
flickors behov av identitetsstärkande litteratur tillgodoses av folkbiblioteken.(Blåns, 
1997:6)  Upprinnelsen till  undersökningen är  att  Blåns uppmärksammat att  det i 
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broschyrer med lästips för ungdomar i  nio fall  av tio är  manliga protagonister i 
böckerna.(Blåns,  1997:6)  Blåns  har  intervjuat  bibliotekarier  och  även  utfört 
litteraturstudier  och  källanalys.(Blåns,  1997:7)  Blåns  tes  är  att  det  råder  en 
snedfördelning  till  pojkarnas  fördel.(Blåns,  1997:7)  Hon  menar  att  klimatet  i 
samhället påverkar författarna, samhället är snedfördelat till förmån för pojkar, då 
mannen är norm och därför blir pojken norm som protagonist.(Blåns, 1997:47-48) 
Hon visar vidare på hur en mängd föreställningar kring kön har hängt med genom 
historien och att dessa fortfarande genomsyrar våra föreställningar om vad pojkar 
och flickor  är  och vad  de bör  vara  intresserade av,  till  exempel talar  flera  av 
respondenter om småbarnsföräldrar som anser det viktigt att pojkarna får läsa om 
andra pojkar, medan flickorna ska läsa om bägge könen. (Blåns, 1997:50)  Blåns 
finner det anmärkningsvärt att många av bibliotekarierna hon intervjuat inte reagerat 
på en snedfördelning mellan pojk- och flickprotagonister eftersom ”det finns ju en hel 
del”. (Blåns, 1997:47) Hon ställer sig också oförstående gentemot den ignorans hon 
upplever finns gentemot sexism trots att man lägger så stor vikt vid andra förtryck så 
som rasism. Överhuvudtaget finner hon det märkligt att jämställdhetstankar i så liten 
utsträckning genomsyrar skolans värld.(Blåns, 1997:50)

Daniel  Gunnarsson  och  Anna  Hallbergs  undersöker  i  masteruppsatsen 
Barnbiblioteksverksamhet ur ett genusperspektiv: en explorativ studie(2006) vilka 
uttryck  genustänkandet  tar  inom  barnbiblioteksverksamheten  och  har  främst 
koncentrerat  sig  på  barnbibliotekariers  läsfrämjande  arbetet  och  hur  den 
administrativa ledningen reflekterar kring genus och sexualitet i utformningen och 
planeringen  av  barnbiblioteksverksamheten.(Gunnarsson  &  Hallberg,  2006:2) 
Gunnarsson och Hallberg har intervjuat fem barnbibliotekarier och tre personer på 
administrativa poster. (Gunnarsson & Hallberg, 2006:22)  De undersöker även de 
styrdokument och riktlinjer  bibliotekarier  har  att  förhålla  sig till.(Gunnarsson & 
Hallberg, 2006:6) Gunnarssons och Hallbergs teoretiska utgångspunkt är queerteori, 
och de menar att  varje människa är  en del i  reproduktionen av kön i  samhället. 
(Gunnarsson & Hallberg, 2006:59) Gunnarsson och Hallberg påtalar flera gånger 
vikten  av  mer  forskning i  området  kön  och bibliotek  och  tar  i  sin  avslutande 
diskussion upp en mängd frågeställningar av vikt för framtida forskare.

2003 skrev Cecilia Kristiansson magisteruppsatsen Barnbiblioteksarbete ur ett  
genusperspektiv i vilken hon undersöker hur man på folkbibliotek arbetar i frågor 
om barnlitteratur  och genus. Kristiansson är  intresserad av hur genusperspektivet 
finns med i barnbibliotekariers arbete att förvärva och förmedla litteratur till barn. 
(Kristiansson,  2003:2)  Kristiansson  analyserar  sambindningsrescensioner  och 
intervjuar fyra barnbibliotekarier.  (Kristiansson, 2003:3-4)  Kristiansson finner att 
genusaspekten sällan  finns med i  biblioteksarbetet  då  det  överskuggas av  andra 
frågor även om bibliotekarierna kan  reflektera  över genusfrågor. Sambindningen 
hjälper inte till att föra fram genusaspekten och bibliotekarierna känner att de har sitt 
utbud  att  förhålla  sig  till  och  därmed  finns  det  inte  så  mycket  utrymme  för 

14



genusreflektioner. Bibliotekarierna i Kristianssons studie anser även att deras roll i 
samhället  är  ganska  nedtonad,  och  att  de  därför  inte  uppfattar  sig  själva  som 
betydelsefulla för barns genusutveckling. Kristiansson finner det svårt att ställa upp 
riktlinjer  kring hur  man ska  bedöma litteratur  ur  ett  genusperspektiv,  men hon 
betonar  även  vikten  av  medvetenhet  om  genusfrågor  hos  bibliotekarier  och 
bibliotekstjänsts lektörer. (Kristiansson, 2003:73)

Under skrivandets gång blev jag uppmärksammad på en magisteruppsats som 
färdigställts under år 2010,  Genusperspektiv i barnbibliotekariers arbete – Vilka  
attityder  har  de  till  genusfrågor  i  förmedlingsarbetet? skriven  av  Elizabeth 
Carlson  och  Christina  Carlstedt.  Carlson  och  Carlstedt  har  intervjuat  åtta 
bibliotekarier och undersöker hur barnbibliotekarier förhåller sig till könsstereotyper 
i  barn-  och  ungdomslitteratur  och  vilken  roll  bibliotekarier  anser  sig  ha  som 
förmedlare  av  litteratur  till  barn.  (Carlson&Carlstedt,  2010:5)  I  undersökningen 
visar  det  sig  att  jämställdhet  inte  är  en  prioriterad  fråga  hos  respondenterna. 
Bibliotekarierna anser sig göra vad de kan för att främja jämställdhet men de anser 
sin roll vara begränsad. Carlson och Carlstedt menar att bokinköp har en viktig plats 
i jämställdhetsarbetet på biblioteket. Det är inte bra att pressa ett barn till att läsa 
litteratur  den  inte  vill  ha  eller  är  intresserad  av,  däremot  är  det  viktigt  att 
tillgängliggöra alternativ.(Carlson&Carlstedt, 2010:62)

Jag finner en påtaglig brist på forskning med fokus bibliotek, bemötande och  
kön. Det är där skriver jag in mig i forskningsläget.
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Teori

Jag  förenar  i  denna uppsats historikern  Yvonne Hirdmans välanvända  teori  om 
genussystem med sociologen Joel M. Charons beskrivning av perspektivet symbolisk 
interaktionism.  Eftersom könsroller  fluktuerar  över  tid  har  jag  även  med  mer 
nyskriven och aktuell litteratur om könsroller och litteratur.

Symbolisk interaktionism
Sociologen  Joel  M  Charon  skriver  i  sin  bok  Symbolic  interactionism:  an  
introduction,  an  interpretation,  an  integration  (2006)  om begreppet perspektiv. 
Han menar att vi ser verkligheten genom våra perspektiv, vad vi anser vara sanning 
är  alltid beroende av den enskilde personens perspektiv. Perspektiv är  dock inte 
något stabilt och oföränderligt utan man kan ha flera perspektiv samtidigt och även 
byta perspektiv flera gånger i livet, allt beroende på situation. Charon menar vidare 
att våra perspektiv är  en produkt av de sociala omgivningar vi lever i. (Charon, 
2006:2-9)

Charon talar om fem sätt genom vilka vi skapar vår sanning om världen. Den 
första är att en auktoritet ger oss vår sanning, till exempel en författare, en lärare, en 
forskare eller annan auktoritet vars kunskap vi har tillit till. Den andra är att vår 
kulturella omgivning ger oss vår sanning. Vi lever i en social värld som dikterar vår 
sanning. Till exempel får en kristen sin världsbild från religionen. Den tredje är att 
personlig upplevelse ger oss vår sanning. Våra erfarenheter ger oss en grund till vår 
världsbild. Den fjärde är att hur vi tänker fram vår sanning är en kombination av vad 
vi lär oss och vad vi upplever. Den femte är att observation ger oss vår sanning. 
Genom empiriska erfarenheter får vi vår förståelse verkligheten. (Charon, 2006:14-
15)

Det  finns fem centrala  idéer  inom symbolisk  interaktionism.  Människan  är  
social och livslång social  interaktion  mellan  människor  gör  oss till  dem vi  är. 
Människan är en tänkande varelse. Inte bara interaktion mellan människor, utan 
även interaktion inom människan gör oss till dem vi är då vi ständigt konverserar 
och interagerar med oss själva inom oss. Vår omgivning existerar i sig själv men  
det  är  vår  uppfattning/definition  av  den  som  är  relevant  och  denna  
uppfattning/definition är en produkt av vår sociala omvärld. Vi kan se tillbaka på 
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dåtid,  men  det  är  i  nutiden  som  vi  analyserar,  definierar  och  skapar  vår  
uppfattning av verkligheten. Allt vi upplevt och upplever går samman i nutiden, och 
skapar det vi gör. Människan är aktivt delaktig i det som händer. Vi är inte fria i 
viljan,  eftersom vi  är  produkter  av  vår  omgivning men vi  gör ändå  aktiva  val.
(Charon, 2006:29-30)

I symbolisk interaktionism är symbolen i centrum. Människor använder ständigt 
omedvetet kroppsspråk då vi visar rädsla, mod, ilska och andra känslor. Utöver detta 
har vi även utvecklat det som Charon kallar symboler, en mängd medvetna ord och 
ageranden  tillkomna  genom  mänsklig  interaktion.  Människor  namnger,  minns, 
kategoriserar,  uppfattar  och  tänker  genom  symboler.  Dessa  symboler  är  inte 
instinktiva och biologiskt medfödda utan de är något vi lär oss genom imitation och 
repetition. Dessa symboler kan användas i en mängd olika kombinationer och på en 
mängd  olika  sätt,  till  exempel  olika  språk  och  dialekter.  Symboler  är  som 
byggstenarna  i  vårt  samhälle.  Det  är  symboler  som översätter  vår  värld  till  en 
verklighet vi kan förstå, tolka  och testa. Man kan säga att  det är  symboler som 
skapar vår verklighet, det gör vårt komplexa samhälle möjligt. (Charon, 2006:59-
70)

Grunden i symbolisk interaktionism kan tolkas som att samhället är summan av 
alla pågående interaktioner. Hur vi agerar och talar i varje möte mellan individer är 
vad som skapar vårt samhälle. Vi är en produkt av den värld vi lever i, men vi är 
även med och producerar den värld vi lever i. Därför är det ett fruktbart perspektiv 
att koppla samman med Hirdmans genussystem, då även detta talar om en social 
värld inom vilken vi skapar och skapas av våra egna förväntningar och normer.

Genusteori
Det finns de som likställer kön och genus, de som menar att båda begreppen har en 
social  bakgrund  och  det  finns  de  som  tror  på  biologistiska  grunder.  Min 
huvudteoretiker  Yvonne Hirdman tar  avstånd från det  problematiska  ordet  kön.
(Hirdman, 2001:11) Jag anser dock att man absolut kan använda ordet kön, så länge 
som man preciserar med prefixen biologisk eller socialt. Hirdman menar att man 
med begreppet genus ser hur människor formar och formar sig till Man eller Kvinna. 
(Hirdman,  2001:11)  Begreppet  betonar  även  att  det  bakom det  fasta  formerna 
”kvinnor” och ”män” döljer sig prägling, fostran, tvång och underordning.(Hirdman, 
2001:12) Jag tycker att samma beskrivning kan användas för begreppen socialt- och 
kulturellt kön.

Då  denna uppsats handlar  om hur  människor ser på andra  människor under 
social interaktion är ett biologiskt kön ganska irrelevant. Det som är intressant är det 
som  syns  på  ytan,  det  kön  vi  klär  oss  i. Jag  hänvisar  till  Eva  Lundgrens 
välformulerade ord om kön för att illustrera:

17



att uppleva sig tillhöra ett visst kön har inget med kroppens utseende att göra, utan har med de 
kulturella förväntningar som ställs på en kropp som definieras som kvinna eller man. Genom 
vår omgivning lär vi in vad som förväntas av oss baserat på vilket kön vi tillskrivs. Detta blir 
en del av det som upplevs som självklart och ”naturligt”. (Lundgren & Sörensdotter, 2004:20)

Genussystem
Yvonne Hirdman är historiker och en av genusvetenskapens mer kända teoretiker 
sedan hon 1988  lanserade begreppet genussystem. (Hirdman, 1988)  I  den senare 
utkomna  Genus: Om det stabilas föränderliga former (2001) använder Hirdman 
historien för att se mönster och strukturer. Det är dock inte en könens idéhistoria hon 
skriver, utan genom att se tillbaka på historien vill hon komma åt stereotyper och hur 
dessa kommit till.(Hirdman 2001:26)  I  sitt  genussystem presenterar Hirdman tre 
formler för kvinna och hur hon står i relation till mannen. Den första är den gamla 
antika  föreställningen om att  kvinnan är  en negation av  mannen, hon får  inget 
utrymme i historien och hon finns till i egenskap av att vara icke-man. Denna formel 
kallar Hirdman för A – Icke A, där mannen är stora A och kvinnan bara finns till i 
egenskap av Icke A.( Hirdman, 2001:27) Den andra formeln är A –a. I denna formel 
är kvinnan skapad ur mannen i likhet med skapelse i bibeln

Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och 
fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en 
kvinna och förde fram henne till mannen. (1 Mos 2:21-22)

Denna formel är en enkönsmodell, det vill säga att man och kvinna är av samma 
virke men kvinnan är  en liten och sämre, ofullkomlig avbild/version av mannen.
( Hirdman, 2001:28) Denna modell syntes under slutet på 1800talet då man började 
väga, mäta och kontrollera skillnader mellan kvinnor och män, till exempel storlek 
på hjärnan eller hur komplicerade hjärnans vindlingar är. Vetenskapen la fram bevis 
för  kvinnans  lägre  utvecklingsgång  och  fakta  över  kvinnans  underlägsenhet.
( Hirdman, 2001:33) Den tredje formeln är en tvåkönsmodell, A – B. I denna modell 
kvinna  och  man  olika  arter  snarare  än  olika  versioner  av  samma.(  Hirdman, 
2001:35) I denna modell finns tydliga föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt och dess egenskaper är varandras direkta motsatser. Manligt och kvinnligt 
är  i  den här  modellen direkt  kopplat  till  kroppen.  Manskroppen är  manlig  och 
kvinnokroppen  är  kvinnlig.  Kvinnor  och  män  får  i  den  här  modellen  olika 
egenskaper. Kvinnans uppgift är att föda och uppföda och att behaga för att kunna 
bli vald att utföra sin uppgift.(Hirdman, 2001:38) Kvinnokroppen blir nu allt mer 
dominant i  förståelsen av kvinnan då hon besitter möjligheten till  moderskap, en 
egenskap mannen saknas. (Hirdman, 2001:38-40)

Hirdman skriver vidare om att kvinnor på 2000-talet framställs som aB eller Ba. 
Vi  är  en  blandning mellan  normen B,  det  vill  säga  idealkvinna,  motsatsen till 
mannen,  ett  komplement,  och a,  en  mindre  fullkomlig  version av  mannen som 
strävar efter samma mål men inte riktigt lyckas fram.( Hirdman, 2001:44) Med detta 
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menar hon att föreställningen om vad Kvinna bör vara, hennes egentliga essens och 
innersta kvinnlighet, finns kvar: hon ska behaga och hon ska föda och uppföda barn. 
Denna föreställning har dock blandats med den moderna kvinnans möjlighet att ta 
sig fram även i det offentliga livet, men då tar hon på sig en manlig klädesdräkt med 
manliga  egenskaper  för  att  kunna  lyckas.  Föreställningen om att  hon ändå  inte 
lyckas  hela  vägen fram finns även den kvar,  hennes strävan  inom de vi  kallar 
manliga områden jämförs med hur män skulle klara det, till exempel genom uttryck 
som ”hon  lyfter  som en  hel  karl”  eller  ”det  där  klarade  du  galant,  gumman”.
( Hirdman, 2001:66-67) Jag återkommer till detta senare i avsnittet om könsroller.

Grunden i Hirdmans genussystem är Grund-A, mannen. Grund-A är grunden till 
systemet, han är den självklara pelaren i mitten av systemet, eller överst i hierarkin 
om man så vill. Han beskrivs med egenskaper såsom förstånd, kontroll, styrka och 
aktivitet till skillnad från kvinnan som är styrd av sin kropp.(Hirdman, 2001:48) Det 
är  inte  bara  kvinnokönet  som är  problematiskt.  Även  det  eviga  grund-A  kan 
ifrågasättas  och kräver  underhåll.  I  enkönsmodellen A-a  är  förhållandet till  den 
manliga kroppen även det problematiskt. Det räckte inte att  födas till  man, utan 
kroppen måste underhållas. Den får inte bli kvinnlig utan ska vara fast och manlig. 
Man får inte ”smittas av tjejbaciller” genom att utföra kvinnliga sysslor. Risken finns 
att man i en enkönsmodell glider för nära det dikotoma könet, att A glider för nära 
att bli ett a. Det krävs ett ständigt görande för att undvika detta.( Hirdman, 2001:53) 
Detta kan ses bland annat genom att om män ska ta plats i ett kvinnligt yrke, så 
måste det omvandlas till ett manligt yrke först. Om män ska göra det som tolkas som 
kvinnojobb är det ett slags bestraffning, hån eller förnedring.( Hirdman, 2001:66-67) 
Han  är  en  fjolla  eller  konstig,  till  exempel  så  kan  manlig  förskolepersonal  bli 
anklagad för pedofili eftersom det måste vara något fel med män som tar hand om 
barn. I tvåkönsmodellen A-B är mannen man in i sin mest innersta natur. Det finns 
alltså ingen risk att glida ner till kvinnans nivå och bli ett B, för de är väsensskilda. 
1800talsmannen är biologiserad, och därmed förankrad i sin manlighet.( Hirdman, 
2001:54) Modellen A-B är trygg då den talar om riktiga män och riktiga kvinnor, 
könens väsen,  och det  finns ingen glidning mellan de två.(  Hirdman,  2001:55) 
Hirdman talar även om en ytterligare formel, A-A. Detta är en formel där kvinnan är 
utesluten och brödraskapet och kamraterna är  i  fokus. Hirdman menar att  dessa 
enkönade situationer är idealiska för produktion av genus, skapandet av idealtypen 
kvinna  och  man.  Det  andra  könet  finns  med  i  periferin,  i  talet,  men  det  är  
tillsammans med det egna könet som genus renodlas. Och det är i dessa man till 
man-relationer som maskulinitetens mångfald kan studeras.( Hirdman, 2001:58)

Nedvärderandet av det kvinnliga är inte centralt för mig. Det som är relevant är 
vad detta nedvärderande gör, det vill säga att det upprätthåller skillnaden mellan 
könen. Hirdman talar om en social bottensats av hierarki och isärhållning – ett så 
kallat  genussystem eller  genusordning.  Denna  bottensats  ingår  i  den mänskliga 
kulturen som ett slags cement som håller vår världsbild samman. Man kan då fråga 
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sig varför kvinnor inte värjer sig? Eller för den delen män som också far illa av 
strukturen.  Svaret  är  att  det  är  så  självklart,  vår  genusordning är  självklar  och 
därmed svår att rucka.( Hirdman, 2001:75)

Hirdman talar om det stereotypa genuskontraktet, ett outtalat kontrakt mellan 
män och kvinnor som talar om hur man ska vara. Ofta talas det om den naturliga 
ordningen – hur det bör vara, normen. Enligt denna är relationen i centrum, han tar 
hand  om henne eftersom hon är  den mindre  och svagare.  Enligt  den naturliga 
ordningen så är kvinnan även bunden genom sin kropp, att hon kan/ska bära barn. 
Kvinnans biologi legitimerar kvinnors sociala plats, i hemmet.( Hirdman, 2001:80-
82)  Ordet genuskontrakt låter som en överenskommelse mellan två parter, något 
båda går med på. Men det är snarare en kulturellt nedärvd styrd överenskommelse, 
ett strukturellt tvång som båda könen är nedtyngda av.( Hirdman, 2001:84) När man 
talar om att bryta könsroller och genuskontrakt är det alltså inte en fråga om att 
ifrågasätta människors fria vilja, utan det är snarare ett ifrågasättande av den struktur 
som skapar människors tankesätt kring kön. Dessa genuskontrakt känner man igen i 
de flesta mytologiska berättelserna om världens skapelse.( Hirdman, 2001:77-80) 
Man kan tycka att allt detta är historiskt, det är gammalt och gäller inte oss. Och 
självklart ser inte könsrollerna ut exakt som det gjorde då, allt sådant förändras. Men 
grunden, själva strukturen, hänger med och formar oss även i vår samtid.

Genussystemet och symbolisk interaktionism
Som jag nämnt tidigare tolkar  jag symbolisk interaktionism som att samhället är 
summan av alla pågående interaktioner. Vi är en produkt av vår omgivning, men vi 
är  även  med och producerar  vår  omvärld.  Det  blir  därför  fruktbart  att  koppla 
samman symbolisk interaktionism med Hirdmans genussystem. 

Hirdman skriver

Tal om människor är ett  särskilt  slags produktion,  eftersom människan är jag och du. Det 
talande som gör genus är i högsta grad ett görande tal, som syftar till  att förstå världen, att 
förstå  siget/människan,  att  förstå  människans  samhälle,  att  argumentera för  förändring,  att 
argumentera mot förändring. Det är inte heller svårt att i historien se de direkta kopplingarna 
mellan ”prat” och verklighet. (Hirdman, 2001:25) 

[M]an skulle kunna illustrera talet, babblet, tänkandet, kännandet, anvisandet, skämtandet osv 
som rör könet – män och kvinnor- som ett slags musik som ständigt hörts i världen. (Hirdman, 
2001:26) 

Hirdman talar här om ordet och talets påverkan på oss alla. Hon talar om babblet och 
tänkandet runt kön som ett slags musik som ständigt hörs i världen, en musik som vi 
alla  hör och vi alla  påverkas av, ständigt. Det är  vi, invånarna i  vår värld, som 
ständigt talar, babblar, tänker och sjunger, vi är alltså alla en del i att reproducera 
detta  tal  och tankesätt.  Vi  är  på  samma  gång  påverkade  av  och produkter  av 
musiken, men samtidigt reproducerar och påverkar vi lika mycket själva. En likadan 
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tanke  finns  inom symbolisk  interaktionism då  denna  menar  att  livslång  social 
interaktion, det vill säga babbel, tal, skämt och så vidare, mellan människor gör oss 
till dem vi är. Denna interaktion är inte bara mellan människor, utan det är även 
interaktionen inom oss själva, det vill säga vårt tänkande, som gör oss till dem vi är. 
(Charon, 2006:29) Ofta viftas detta tal bort som tradition och harmlöst. Till exempel 
kan orden man uttalar i vigselakten ses som en fin tradition men de är även en del i 
en struktur som om och om igen förs vidare från generation till generation utan att 
ifrågasättas, just för att den tolkas som en tradition, den är harmlös. Men allt som 
talas och görs omkring oss skapar oss och våra värderingar.

Könsroller
Det finns en uppsjö av litteratur om könsroller. Jag har valt Karin Kjellbergs bok 
Genusmaskineriet (2004) eftersom denna handlar om genus i skolan, en plats som 
på  många  sätt  kan  liknas  vid  biblioteket.  Boken  ingår  i  Ur:s  genusprojekt 
tillsammans med en TV-serie och ett  antal  böcker.( Kjellberg, 2004:baksidan)  I 
Genusmaskineriet tar man upp 4 olika attityder gentemot genus som kommit fram i 
diskussioner  med  skolpersonal.(  Kjellberg,  2004:10)  Utgångspunkten  i 
diskussionerna är påståendet  Det finns ett manligt respektive ett kvinnligt språk.
( Kjellberg, 2004:10) De 4 olika attityderna är

”Ja så är det” - De som svarade så här menar att absolut är vi olika, men vi är också 
lika värda. Deltagarna refererade här till sin egen verklighet, de har upplevt en 
skillnad i hur män och kvinnor kommunicerar och därför anser de att det är så. 
Dessa  deltagare  tolkar  omsorg  och  empati  som kvinnligt,  kvinnor  är  mer 
relationsinriktade och måna om dialog och samförstånd.  Män å  andra sidan 
kopplas samman med fysisk styrka, prestation och utförande och deras språk 
präglas av mer direkt informationsöverföring. (Kjellberg, 2004:12)

”Ja så är det, men…” - De som svarade så här menar att visst finns det skillnader 
mellan könen, men det är även viktigt att pojkar och flickor tränas i det motsatta 
könets särdrag. Dessa deltagare tror på både biologiska skillnader mellan könen 
men även att vi socialiseras in i könsroller som bör ifrågasättas. Man menar att 
det är viktigt att bejaka det naturligt givna, men även att ta sig an utmaningar 
och utforska sig själv oberoende av kön.(Kjellberg, 2004:19)

”Tveksamt” - Denna grupp anser att det visserligen finns skillnader i hur kvinnor 
och män kommunicerar, men de menar att dessa skillnader inte är biologiskt 
grundande utan  det  är  en direkt  följd av  socialisering. Man menar  att  i  ett 
samhälle  där  män och kvinnor  antas  vara  så  olika,  är  det  inte  konstigt  att 
kvinnor och män beter  sig och talar  olika.  Barns sätt  att  vara  är  en direkt 
produkt av vuxna och omvärldens förväntningar på dem, det vill säga de normer 
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vi har.(Kjellberg, 2004:26)  Under denna attityd tar  Kjellberg likt  mig stöd i 
Hirdmans genussystem.(Kjellberg, 2004:27)

”Vadå manligt och kvinnligt?” - De som svarat så här ställer sig frågande till att 
manligt och kvinnligt skulle vara  bestämmande för hur  människor talar.  De 
menar att i mötet med andra människor är det många olika faktorer som spelar 
in till exempel ålder, utbildning, klass, etnicitet osv.(Kjellberg, 2004:39) Enligt 
detta sätt att se har varje individ en mängd olika sätt att vara på, allt beroende på 
omgivning och situation. Att vara flicka eller pojke kan därmed innebära ett 
stort spektrum av variationer.(Kjellberg, 2004:40)

De två sista attityderna är båda lätta att koppla ihop med symbolisk interaktionism 
då de handlar om att kön är en produkt av sin omgivning. Hur  vi talar  om kön 
skapar den uppfattning vi har om kön, vilka egenskaper vi kopplar ihop med ett visst 
kön. Med andra ord är skapandet av individens egenskaper och intressen en produkt 
av dess sociala omgivning. Attityderna är funna i en skolkontext, men i och med att 
det handlar om hur kön görs i  en social miljö är  de applicerbara även på andra 
sociala miljöer och de är därmed relevanta för min undersökning.

Lena Kåreland är redaktör för antologin  Modig och stark – eller ligga lågt? 
(2005). Antologin handlar om skönlitteratur och genus i skola och förskola och vilka 
könsstereotyper  som förmedlas  i  de  böcker  barnen  läser.  (Kåreland,  2005)  jag 
använder mig av en del avsnitt ur antologin för att kartlägga vilka könsnormer som 
kan framkomma i litteraturen och hur denna kan påverka läsaren.  Kåreland och 
Munther skriver i  artikeln ”Om läsning och könsmönster i  förskolan”(2005)  att 
många forskare menar  att  berättelserna har  betydelse för identitetsskapandet hos 
barnet.(Kåreland & Lindh-Munther,  2005:62)  Detta  är  förenligt  med symbolisk 
interaktionism där man menar att vår omgivning, hur vi talar, vad vi gör och då även 
vad vi läser är med och skapar de vi är. Litteraturen vi läser hjälper till att forma vår 
identitet, den är  en del i  skapandet av oss  själva och våra egenskaper. Flera av 
författarna i antologin skriver om forskning som visar att pojkar och flickor tenderar 
att välja litteratur med en protagonist av egna könet.(Andrae, 2005:254, Kåreland, 
2005:16) Kåreland och Lindh-Munther beskriver hur manligt och kvinnligt gestaltas 
i litteraturen och litteraturens roll i förskolan och samhället. De skriver om forskning 
som visar att  barn är könsmedvetna redan vid två års ålder. De menar vidare att  
förskolan är viktig arena för utformandet av könsnormer då könsidentiteten formas 
genom social interaktion i  vardagligt samspel.(Kåreland&Lindh-Munther, 2005:71)

Kåreland går i artikeln ”Frihet eller närhet –  Om Benny och Malla”  (2005) 
genom en mängd barnböcker och kartlägger hur pojkar  och flickors identitet ser 
olika ut hos pojk- och flickprotagonister. Flickor ses som omvårdande, snälla och 
försiktiga.(Kåreland  2,  2005)  Pojkar  ses  som  äventyrliga,  utåtagerande  och 
äventyrliga.  Barnen får alltså tillgång till förebilder med helt olika rörelsemönster 
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och egenskaper. Flickor lär  sig att  de ska vara  tysta,  omvårdande och försiktiga 
medan pojkar lär sig att det är ok att vara busig, utagerande och ta plats. 

I  avhandlingen  Rött eller grönt? flicka blir kvinna och pojke blir man i B.  
Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944(2001) undersöker litteraturvetaren Marika 
Andræ Wahlströms välkända ungdomsböcker med röda respektive gröna bokryggar, 
färgkodade för att dela upp dem i pojk- och flickböcker. Andrae undersöker vilka 
könsstereotyper i form av skilda ideal och livsmöjligheter för pojkar och flickor som 
framkommer  i  böckerna.(Andræ,  2001:13)  Andræ  finner  att  pojk-  och 
flickprotagonisterna  konfronteras  med  olika  normer  i  böckerna.  För  flickorna 
skildras familjen som navet i en idylltillvaro. Protagonisten kan visa prov på stor 
handlingskraft och initiativförmåga för att nå sina mål, men målet är ändock alltid 
att nå en familjesituation. Vidare fokuserar handlingen för flickprotagonisten på alla 
slags relationer och utveckling av sin omsorgskapacitet.  (Andræ, 2001:243)  För 
pojkprotagonisten är den vuxna mannen målet. Handlingen i böckerna är ett slags 
förberedelser  för  vuxenlivet  där  pojken  ofta  får  vara  en  ställföreträdande  man. 
Kontroll  och  ansvarskänsla  är  de  drag  som  utmärker  den  ideala  mannen  i 
pojkböckerna.  Det  är  ofta  en  äventyrsvärld  som skildras i  böckerna  eller  så  är 
protagonisten en gentleman som signalerar civilisation, moral och ansvar.( Andræ, 
2001:244)  En  strukturell  skillnad mellan  pojk-  och flickböckerna  var  alltså  att 
flickorna inriktades på heterosexuell karriär,  genom familjebildande med en man, 
medan pojkarna inskolas i en homosocial sfär då han är ute i offentligheten, bland 
andra män. (Andræ, 2001:245)

Gemensamt för Kåreland och Andræ är att de skriver om reproduktion av kön 
genom litteratur. Det är denna litteratur som de biblioteksanställda förmedlar till sina 
besökare. Det handlar om hur flickor och pojkar könas in genom sin omgivnings tal 
och agerande och litteraturens roll i detta.
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Undersökning

I det här avsnittet presenterar jag min empiri och min analys. I första avsnittet går jag 
genom min enkät fråga för fråga och redogör för de svar jag fått. Efter detta följer 
avsnitt om vårt könade samhälle, hur vi kan jobba med reproduktion av könsroller, 
vilket ansvar biblioteksanställda anser sig ha och huruvida det är möjligt att vara 
könsneutral.

Presentation av enkäten
Det totala antalet svar på frågorna fluktuerar från fråga till fråga, mellan 116-119 
personer.3  Strax över 90% av de som svarat på enkäten är kvinnor. (Se figur 1) 
Enligt statistik hämtad från SCB var 84% av alla biblioteksanställda under 2008 
kvinnor.4 Min enkät är alltså nära att vara representativ för verkligheten då det gäller 
könsfördelning.

3 Se bilaga 1 för sammanställning av enkätfrågor.
4 Statistik  hämtat  från  SCBs   statistikdatabas.  Jag  fick  fram  statistiken  genom  att  samköra 
kategorierna ”kön:  man, kvinna, totalt”,  ”personalkategori:  bibliotekarie,  övrig personal” och år 
2008 i databasen Personal i kommunala folkbibliotek efter region, kön och personalkategori. År  
2000-2008.
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Figur 1.  Respondenternas  
könsfördelning.  (Enkätrapport,  
2010,  fråga 1)
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Det är en relativt jämn fördelning i ålder bland mina respondenter. En stor del av 
mina respondenter är 30-39år. Åldersboxarna 20-29, 40-49 och 50-59 har  kryssats i 
av runt 20-talet personer var. Boxen 60-uppåt har minst antal svar. (Se figur 2) Detta 
kan bero på att äldre personer är mindre datorvana och därmed minde benägna att 
frekventera mailinglistor och forum och fylla i webbenkäter.

En övervägande majoritet av mina respondenter identifierar sig som bibliotekarie. 
Biblioteksassistent, mellanchef och annat har alla fått under 10 svar var. De svar jag 
fått  under  annat  är  till  exempel  konsulent,  student,  gymnasiebibliotekarie, 
skolbibliotekarie, biblioteksansvarig.(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 3)

Strax under hälften av respondenterna har en masterutbildning. Ungefär en femtedel 
har  kandidatexamen  och  cirka  en  tredjedel  svarade  Annat.  (Se  figur 4)  Valet 
magisterexamen föll bort ur enkäten. Därför har hela 14 respondenter, det vill säga 
ca  en  tiondel  av  det  totala  antalet  svarande,  skrivit  magisterexamen  i 
kommentarsfältet. Relativt många har svarat bibliotekarieexamen- eller utbildning. 
Utöver detta har två respondenter svarat att de är studenter, tre respondenter svarade 
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Figur 2.  Respondenternas  
åldersfördelning  (Enkätrapport,  2010,  
fråga 2)
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Figur 3.  Respondenternas  yrkesfördelning.  
(Enkätrapport,  2010, fråga 3)
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BHS och vi finner även kulturvetare, diplomerad bibliothekar, bokhandlarutbildning 
och kandidat i litteraturvetenskap och genusvetenskap bland svaren. (Enkätrapport, 
2010, kommentarsruta fråga 4)

Mer än hälften av mina respondenter svarade att  de jobbar på  folkbibliotek.  En 
femtedel svarade skolbibliotek och en femtedel av respondenterna svarade Annat, 
varav  11 personer  kommenterade  att  de  jobbar  på  ett  kombinerat  skol-  och 
folkbibliotek. (Se figur 5) Andra arbetsplatser som kom upp i kommentarsfältet var 
länsbibliotek, statligt bibliotek, konsthögskolebibliotek, familjecentral,  kombinerat 
universitets-  och  folkbibliotek,  specialbibliotek,  sjukhusbibliotek, 
myndighetsbibliotek. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 5)

Största  delen av  respondenterna har  ofta  kontakt  med barn  och ungdomar  i  sin 
yrkesroll, en fjärdedel har ibland kontakt med barn och ungdomar. En ganska liten 
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Figur 4.  Respondenternas  utbildning.  
(Enkätrapport, 2010, fråga 4)
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Figur 5.  Respondenternas  arbetsplats.(Enkätrapport,  
2010, fråga 5)
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del har sällan kontakt med barn och ungdomar och en ytterst liten del har aldrig 
kontakt med barn och ungdomar.(Se figur 6)

En övervägande majoritet av respondenterna upplever att  pojkar och flickor läser 
olika sorters litteratur. (Se figur 7) På frågan om de tar hänsyn till det när de tipsar 
om böcker  så  är  det  en  ganska  liten  del  som svarade  nej.  Nästan  hälften  av 
respondenterna svarade ”beror på” och lämnade även kommentar.(Se figur 8) Större 
delen av den anda hälften svarade rätt och slätt ja på frågan om de tar hänsyn till att 
pojkar och flickor läser olika litteratur när de tipsar. I efterhand insåg jag att denna 
fråga är väldigt tvetydig då man kan tolka ja-svaren på olika sätt. Antingen kan man 
tolka det som ”ja jag tar hänsyn till det och tipsar därefter” och ”Ja jag tar hänsyn till 
det och tipsar därför könsneutralt”. Oavsett vilken tolkning man gör av Ja-svaren är 
de dock intressanta, jag utvecklar detta mer senare.
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Figur 6.  Har  du  en 
litteraturförmedlande  roll  
gentemot barn och ungdomar på  
biblioteket?  (Enkätrapport,  
2010,  fråga 6)
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Figur 7. Upplever du att pojkar  
och  flickor  läser  olika  typer  av  
böcker?  (Enkätrapport,  2010,  
fråga 7)
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Figur 8. Tar du hänsyn till det  
när  du  tipsar  om  böcker?  
(Enkätrapport, 2010, fråga 8)
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Väldigt många av dem som lämnade kommentar på den här frågan sa att de ser till 
individen då de tipsar om böcker. Några respondenter svarade även att de inte tar 
hänsyn till besökarens kön men de reflekterar ändå över könet då de medvetet tipsar 
om icke könsnormativ litteratur, till exempel genom att alltid välja böcker med både 
pojkar och flickor i huvudrollen. Ganska många respondenter svarade även att det är 
efterfrågan som styr, de vill inte pracka på barnet vissa titlar bara för att de råkar 
vara pojkar eller flickor som ska läsa. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 8) 
Jag tolkar  det som att  respondenterna menar att  de undviker att  pracka på både 
könsnormativ och könsnormbrytande litteratur och menar att de undviker att påverka 
barnets vilja i så hög mån som möjligt.

En övervägande majoritet svarade att  de inte har broschyrer och verksamhet 
riktad specifikt till pojkar eller flickor. En liten andel vet inte om det finns sådana 
broschyrer  eller  verksamhet.  En  ytterst  liten  del  har  verksamhet  och broschyrer 
riktade till specifikt pojkar eller flickor.(Se figur 9 och 10)

På frågan vilka faktorer hos låntagaren som spelar in när man tipsar om böcker 
kunde respondenten kryssa  i  flera  svar,  därför har  jag  inte räknat  ut  procenten. 
Majoriteten av respondenterna svarar att de tar hänsyn till ålder och läsovana. En 
stor  del  av  respondenterna  kryssade  även  i  dyslexi  och  ungefär  hälften  av 
respondenterna tar hänsyn till kön då de tipsar om böcker. En mycket liten del av 
respondenterna  kryssade i  etnicitet  och funktionshinder.(Se figur 11)  Strax  över 
40 kryss  hamnade  i  annat-rutan  och  menade  att  de  tar  hänsyn  till 
skoluppgift/utbildningsnivå/utbildningsinriktning/tema, vad de tidigare läst, behov, 
läsförmåga/läsvana,  svenska som andraspråk.  Majoriteten av respondenterna som 
kommenterade menade att intresse var viktigt då de tipsar om böcker. (Enkätrapport, 
2010, kommentarsruta fråga 11)
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Figur 9.  Har  ni  broschyrer  
riktade  till  specifikt  pojkar eller  
flickor  på  biblioteket?  
(Enkätrapport, 2010, fråga 9) 

Ja Nej Vet inte
0

20

40

60

80

100

120

an
ta

l r
es

po
nd

en
te

r

Figur 10.  Har  ni  
verksamhet  riktade  till  specifikt  
pojkar  eller  flickor  på  
biblioteket?  (Enkätrapport,  
2010,  fråga 10)
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Även på frågan om i vilka sammanhang man diskuterar bemötandefrågor fanns det 
möjlighet  att  kryssa  i  flera  rutor.  En  majoritet  av  respondenterna  diskuterar 
bemötandefrågor  med  sina  kollegor.  Nästan  hälften  diskuterar  även  på 
utbildningar/föreläsningar/seminarier.  Precis  hälften  av  respondenterna  diskuterar 
bemötandefrågor med sina vänner. Enbart en liten del av respondenterna diskuterar 
bemötandefrågor i mailinglistor eller forum och så lite som sex personer diskuterar 
aldrig bemötandefrågor.(Se figur 12) En liten del respondenter kryssade i annat då de 
diskuterar  bemötandefrågor  även  på  personalmöten,  med  skolpersonal  och  med 
bibliotekarier  för  att  byta  erfarenheter.  (Enkätrapport,  2010,  kommentarsruta 
fråga 12)

29

Figur 11.  Vilka  faktorer  hos  låntagaren  spelar  in  när  du  tipsar  om  böcker?  
Kryssa i flera boxar om du vill. (Enkätrapport,2010,  fråga 11)
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Figur 12. I vilka sammanhang diskuterar du bemötandefrågor?  
(Enkätrapport, 2010, fråga 12)
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På  frågan  vilka  frågor  som kommer  upp  under  dessa  diskussioner  så  fick  alla 
alternativ,  etnicitet,  kön,  ålder,  funktionshinder, icke-läsare  och dyslektiker,  runt 
hälften kryss var.(Se figur 13) Drygt 20 respondenter kryssade även i annat-rutan, 
varav  en relativt  stor  del  diskuterar  bemötande i  allmänhet.  Andra  ämnen som 
diskuteras  är  gruppbildningar,  uppträdande,  störande  ungdomar/ordningsfrågor, 
problem  i  bemötande  som  uppstått  och  ovana  läsare.  (Enkätrapport,  2010, 
kommentarsruta fråga 13)

Nästan hälften  av respondenterna har inga riktlinjer för könsneutralt bemötande på 
sin  arbetsplats.  En  tredjedel  vet  inte  om sådana  riktlinjer  finns.  Strax  över  en 
femtedel av respondenterna har dock riktlinjer för könsneutralt bemötande på sin 
arbetsplats.(Se figur 14)
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Figur 13.  Vilka  frågor  tas  upp  under  dessa  diskussioner?  
(Enkätrapport, 2010, fråga 13)
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Figur 14. Finns det på din  
arbetsplats  några  riktlinjer  om 
könsneutralt  bemötande?  
(Enkätrapport, 2010, fråga 14)
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På frågan vem som formulerat dessa riktlinjer är det relativt många som svarar att 
det är olika projektgrupper. En del hänvisar till ledning och skolledning och ett fåtal 
menar att det är personalen själva som formulerat riktlinjer. En hel del svarade även 
att det är kommunen eller staden som har formulerat riktlinjer, bland annat hänvisas 
det till jämställdhetsplaner. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 15) Jag vill 
dock påpeka att det enbart är 24 respondenter som svarat på den här frågan. Det är 
alltså en mycket liten del av den totala mängden respondenter.

En  tredjedel  av  respondenterna  anser  att  det  finns  behov  av  riktlinjer  för 
könsneutralt bemötande på arbetsplatsen. En tredjedel har dock kryssat i att de inte 
vet om det finns ett behov. En fjärdedel av respondenterna anser att ett sådant behov 
inte finns.(Se figur 15) En liten del av respondenterna kryssade i annat-rutan. Av 
dessa är det flera som anser att könsneutralt bemötande inte är vägen till jämlikhet, 
bland annat eftersom pojkar och flickor de facto är olika. Flera stycken menar att 
regler  och riktlinjer  inte  är  rätt  väg  att  gå,  utan  att  det  snarare  är  viktigt  att  
medvetandegöra  vikten  av  gott  bemötande.   Flertalet  menade  även  att  det  är 
bemötande i allmänhet som är viktigt, inte könsneutralitet i synnerhet. Några stycken 
menade även att de redan har ett könsneutralt arbetssätt och att riktlinjer därför inte 
är nödvändiga. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)

Nästan  hälften  av  respondenterna  anser  sig  inte  vara  stödda  av  riktlinjer  för 
könsneutralt  bemötande. 45 respondenter anser att  de skulle känna sig stödda av 
sådana riktlinjer.(Se figur 16) Av de 18 respondenter som kryssat i annat-rutan så 
svarar många att  de eventuellt kan tänkas bli stödda av riktlinjer. En respondent 
menar att frågan aldrig uppstått då de på henoms arbetsplats alltid varit könsneutrala 
utan att de behövt diskutera det. Även här återkommer fokus på individen och hur 
man bemöter denna oavsett kön, etnicitet eller annat. Det är även en respondent som 
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Figur 15. Finns det  ett behov av  
riktlinjer  kring  könsneutralt  
bemötande?  (Enkätrapport,  2010,  
fråga 16)
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kommenterar att riktlinjer kanske inte är det rätta, men däremot är en diskussion 
välkommen. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 17)

Att en så stor del som hälften av respondenterna inte anser sig behöva riktlinjer 
innebär dock inte att de anser sådana riktlinjer vara oviktiga eller inte nödvändiga på 
arbetsplatsen, utan det kan innebära att de helt enkelt redan anser sig välutbildade 
inom genusområdet och därför själva inte behöver riktlinjer. Detta  syns tydligt i 
nästa  fråga  då  över två  tredjedelar  av  respondenterna anser  det  vara  viktigt  att 
diskutera könsneutralt bemötande. Så lite som en femtedel av respondenterna anser 
dessa  frågor  vara  oviktiga  att  diskutera  och  bara  strax  över  en  tiondel  av 
respondenterna vet inte vad de tycker i frågan.(Se figur 17)
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Figur 16.  Skulle  du  känna  
dig  stödd  av  riktlinjer  kring  
könsneutralt  bemötande?
(Enkätrapport, 2010, fråga 17)
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Figur 17. Tycker du att det är  
viktigt  att  diskutera  könsneutralt  
bemötande  på  arbetsplatsen?  
(Enkätrapport, 2010, fråga 18)
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Över hälften av respondenterna säger att det inte finns någon på deras arbetsplats 
som har huvudansvaret för frågor om könsneutralt bemötande. Nästan hälften av 
respondenterna vet att det finns en sådan person och vet även vem det är. En mycket 
liten del av respondenterna vet att en sådan person finns, men vet inte vem det är.(Se 
figur 18)

Majoriteten  av  respondenterna  har  svarat  att  det  inte  finns  några  utbildningar, 
föreläsningar  eller  seminarier  om  könsneutralt  bemötande  tillgängliga  genom 
arbetsplatsen och runt en fjärdedel av respondenterna kryssade i att de inte vet om det 
finns eller  inte. Strax under en femtedel av  respondenterna vet om att  det finns 
utbildningar, föreläsningar och seminarier om könsneutralt bemötande.(Se figur 19)
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Figur 18. Vet du vem du ska vända dig till om du har frågor om  
könsneutralt bemötande?(Enkätrapport, 2010, fråga 19)
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(Enkätrapport, 2010, fråga 20)
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På frågan om de nyttjat sådana utbildningar, föreläsningar eller seminarier svarade 
nästan hälften att det inte finns tillgängliga. Strax över en tiondel av respondenterna 
hade tagit del i något slags undervisning kring könsneutralt bemötande. Lite över en 
tredjedel av respondenterna svarade rätt och slätt nej på frågan.(Se figur 20)

En stor del av respondenterna tycker att det är viktigt att utbildningar, föreläsningar 
och  seminarier  om  könsneutralt  bemötande  finns.(Se  figur 21)  Av  de 
22 respondenter som svarat annat är det många som svarar att det är bemötande i 
allmänhet som är den viktiga frågan att diskutera. En respondent påpekar att det är  
viktigt att alla på arbetsplatsen genomför utbildningen. Flera respondenter svarade 
även att de är osäkra om det är så viktigt med den här sortens diskussioner inom 
biblioteksvärlden och anser att det finns viktigare saker att gå på föreläsning om. En 
respondent påpekar även vikten av att  könsneutralt tänk finns i synnerhet då det 
handlar om barn och unga. Även på den här frågan är det respondenter som menar 
att utbildningar, föreläsningar och seminarier om könsneutralt bemötande är viktigt i 
allmänhet,  men  inte  på  den  egna  arbetsplatsen  då  man  där  redan  är  upplyst. 
(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 22)
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Figur 20.  Har  du  nyttjat  dessa  utbildningar/föreläsningar/seminarier?  
(Enkätrapport, 2010,  fråga 21)
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Mer än  hälften av  respondenterna  tycker  att  det  borde finnas mer  utbildningar, 
föreläsningar och seminarier om könsneutralt  bemötande. En relativt stor del, en 
fjärdedel, av respondenterna anser dock att  det är  tillräckligt  som det är  nu och 
endast  ett  fåtal  anser  att  det  borde  finnas  färre  utbildningar,  föreläsningar  och 
seminarier  om könsneutralt  bemötande.(Se figur 22)  Av de 18 respondenter som 
svarade  Annat  var  det  ett  flertal  som  inte  vet  om  det  finns  tillräckligt  med 
utbildningar,  föreläsningar  och  seminarier  om  könsneutralt  bemötande.  En 
respondent menar att jämställdhet är  viktigare än könsneutralt bemötande och en 
respondent anser att  information inte är  ett sätt att  komma tillrätta  med problem 
kring könsneutralitet. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 23)
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Figur 21.  Tycker  du  det  är  
viktigt  med  utbildningar,  
föreläsningar  och/eller  
seminarier  om  könsneutralt  
bemötande?  (Enkätrapport,  
2010,  fråga 22)
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Figur 22. Behövs det mer eller mindre  
utbildningar,  föreläsningar  och/eller  
seminarier  om  könsneutralt  bemötande?
(Enkätrapport, 2010, fråga 23)

Mer
Mindre
Det är bra som det är

Annat
0

20
40
60
80

100
120

an
ta

l r
es

po
nd

en
te

r



Majoriteten av respondenterna anser att utbildningar, föreläsningar och seminarier 
om könsneutralt bemötande bör vara obligatoriska för biblioteksanställda som har en 
litteraturfrämjande  roll  gentemot  barn  och  ungdomar.  Ungefär  en  fjärdedel  av 
respondenterna svarade dock nej på frågan.(Se figur 23)  Av de 20 personer som 
kryssade i Annat var det flera som återigen påpekade att det handlar om respektfullt 
och individuellt bemötande och pedagogik i allmänhet, inte könsneutralt bemötande i 
synnerhet. Flera respondenter påpekade även att den här sortens frågor är viktiga att 
diskutera i synnerhet då det gäller bemötande av barn och unga och en respondent 
påpekar att det är viktigt att inte pracka på barn litteratur de inte vill ha, till exempel 
är det olämpligt att  tipsa en tonårskille om en typisk tjejbok om han inte verkar 
intresserad av just det. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 24)Respondenten 
utgår  ifrån att pojkar inte är intresserade av typiska tjejböcker om han inte uttalat en 
önskan att läsa sådana. Man utgår ifrån könsnormer, och anser att de är dominerande 
så länge något annat  inte påpekats. Att det är direkt olämpligt att tipsa pojkar om 
tjejböcker om han inte efterfrågat det tolkar jag som att det verkligen inte är ok att 
tipsa könsneutralt, utan det är viktigt att hålla på könsgränser, eftersom pojkar är 
pojkar och flickor är flickor i slutändan. Det är även en respondent som skriver ”en 
timmes  föreläsning  på  bibliotekarieutbildningen  kanske..”  (Enkätrapport,  2010, 
kommentarsruta  fråga 24)  vilket  jag  tolkar  som  att  hen  anser  könsneutralt 
bemötande vara en mycket lågt prioriterad, kanske till och med löjlig fråga.

På en fråga i enkäten bad jag respondenterna att rangordna ett antal alternativ, där ett 
är den viktigaste frågan att diskutera på bibliotek. De alternativ jag hade med var 
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Figur 23.  Borde  
utbildningar/föreläsningar/seminarie
r  om  könsneutralt  bemötande  vara  
obligatoriska  för  biblioteksanställda  
som  har  en  litteraturfrämjande  roll  
gentemot  barn  och  ungdomar?  
(Enkätrapport,  2010, fråga 24)
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etnicitet,  kön/genus,  funktionshinder,  tillgänglighet,  ickeläsare,  dyslektiker, 
läsfrämjande,  personaltäthet  och ekonomi.  Man  fick  även gärna  lägga  till  egna 
alternativ om man tyckte att  det saknades något. Jag höll frågan öppen och bad 
respondenterna att skriva sin lista i en stor kommentarruta och uppmuntrade även 
motivering. På detta sätt hölls frågan väldigt öppen för att stimulera till diskussion. 
Många respondenter har svarat med långa och diskuterande svar. De har lagt till 
egna alternativ och motiverat sina svar eller sin motvilja till att svara. Det var precis 
det här jag var ute efter med frågan, att inte bara att få listor och svar att kunna räkna 
procent på utan snarare att få igång en diskussion om vad som är viktigt att diskutera 
och  varför.  Totalt  var  det  86  respondenter  som  svarade  på  den  här  frågan. 
10 respondenter svarade att de inte ville rangordna alternativen då de anser att alla 
aspekter är lika viktiga och att de går in i varandra och tillsammans skapar en helhet 
som inte går  att  analysera  utifrån de enskilda aspekterna.  Tillgänglighet var  det 
alternativ som flest satt som sitt förstaval, hela 34 respondenter satte det som  etta på 
listan. Det var även ett fåtal som enbart skrivit tillgänglighet och helt uteslutit de 
andra  alternativen från  sin  lista.  En  respondent poängterar  även  att  hon menar 
tillgänglighet  i  vid  bemärkelse.  Detta  tolkar  jag  som  att  många  anser  att 
tillgänglighet är  ett  väldigt vitt  begrepp, som inbegriper många olika  perspektiv. 
Även läsfrämjande var populärt som förstaval på listan då 19 respondenter satt det 
som etta. Enbart tre respondenter satte kön/genus i toppen på sin lista och på 12 listor 
hamnade  kön/genus  på  plats  två  till  fyra.  18 respondenter  har  helt  uteslutit 
alternativet kön/genus från sin lista och en respondent som har kön/genus med på sin 
lista påpekar att det är det minst problematiska av alternativen. (Enkätrapport, 2010, 
kommentarsruta fråga 25)

I slutet på enkäten hade jag med ett stort kommentarfält där jag efterfrågade 
kommentarer och åsikter i allmänhet kring könsneutralt bemötande. Många nyttjade 
detta fält och jag fick sammanlagt in ca fyra sidor med tätt  skriven text. En del 
kommenterade bara lite kort medan andra skrev långa och resonerande inlägg om 
könsneutralt bemötande. Det blir svårt att kort redogöra för allt som är sagt under 
denna fråga, därför kommer jag återkomma till  detta senare i  uppsatsen där det 
passar in.

Riktlinjer och lagar
I  det  här  avsnittet  går  jag  genom  vilka  riktlinjer  och  lagar  som  finns  kring 
könsneutralt  bemötande.  Jag  håller  fokus  på  bibliotek  men  tar  även  upp  vad 
diskrimineringslagen  säger  om  bemötande  och  könsneutralitet  i  allmänhet. 
Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, var den statliga befattningshavare som mellan 
åren 1979–2008 hade till uppgift att se till att jämställdhetslagen efterlevs. Första 
januari  2009  slogs  de  fyra  tidigare  diskrimineringsmyndigheterna,  JämO,  DO, 
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HomO,  och  HO,5 samman  till  den  nya  Diskrimineringsombudsmannen,  DO. 
(Nationalencyklopedin, webbversion, sökord:  Jämställdhetsombudsmannen, 2010-
03-08)  Jag kommer i  följande kapitel att  tala  om både diskrimineringslagen och 
jämställdhetslagen, jag kommer även att använda exempel från JämO, som inte finns 
längre. Anledningen är att alla dessa ord och instanser i slutändan syftar till samma 
sak: jämlikhet och jämställdhet.

Jämställdhet i lagen
Första januari 2009 trädde diskrimineringslagen i kraft. I och med detta upphävdes 
jämställdhetslagen. Diskrimineringslagen är en hopslagning av en mängd olika lagar 
om diskriminering och likabehandling. Diskrimineringslagen syftar till att motverka 
diskriminering  och  främja  lika  rättigheter  och  möjligheter  oavsett  kön, 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder,  sexuell  läggning  eller  ålder.(Sveriges  riksdags  hemsida  > 
Dokument > Lagar > Svensk författningssamling >  Diskrimineringslagen, 2010-03-
08)

I diskrimineringslagen beskrivs diskriminering som

att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats 
eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön,  
könsöverskridande  identitet  eller  uttryck,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell  läggning eller ålder, (Sveriges riksdags hemsida > 
Dokument > Lagar > Svensk författningssamling >Diskrimineringslagen, 2010-03-08)

I diskrimineringslagen regleras det hur arbetsgivaren ska förhålla sig till en anställd, 
någon som söker anställning eller praktikant.

I diskrimineringslagen.1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1.  
är arbetstagare, 2. gör en förfrågan om eller söker arbete, 3. söker eller fullgör praktik, eller 4.  
står  till  förfogande  för  att  utföra  eller  utför  arbete  som inhyrd  eller  inlånad  arbetskraft.
(Sveriges  riksdags  hemsida  >  Dokument  >  Lagar  >  Svensk  författningssamling 
>Diskrimineringslagen, 2010-03-08)

Bemötande gentemot elever i skolan regleras även det specifikt. 

5  §  Den  som  bedriver  verksamhet  som  avses  i  skollagen  (1985:1100)  eller  annan 
utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare)  får  inte  diskriminera något  barn  eller  någon 
elev,  student  eller  studerande  som deltar  i  eller  söker  till  verksamheten.  Anställda  och 
uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom 
ramen för anställningen eller uppdraget. (Sveriges riksdags hemsida > Dokument > Lagar > 
Svensk författningssamling >Diskrimineringslagen, 2010-03-08)

Detta har man i högsta grad tagit hänsyn till i till exempel läroplanen för förskola där 
som tidigare nämn jämställdhet och jämlikhet får en stor plats.  Jämställdhet har 

5 Förkortningar  för  Jämställdhetsombudsmannen,   Diskrimineringsombudsmannen,  Ombudsmannen  mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen.
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ingen plats i Bibliotekslagen. Jämlikhet nämns i form av att ”alla medborgare [ska] 
ha tillgång till ett folkbibliotek”.(Sveriges riksdags hemsida > Dokument > Lagar > 
Svensk författningssamling > Bibliotekslagen, 2010-03-08) Utöver detta utläser jag 
ingenting  i  bibliotekslagen  som  kan  tolkas  som  jämställdhetsfrämjande.  I 
diskrimineringslagen regleras hur  personer med offentlig anställning ska  bemöta 
allmänheten.

17 § Diskriminering är förbjuden även i andra fall än som avses i 5 eller 9-15 §§ när den som 
helt eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning

1. bistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp, eller

2. på annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten. (Sveriges riksdags hemsida > 
Dokument > Lagar > Svensk författningssamling >Diskrimineringslagen, 2010-03-08)

Jag tolkar  lagen som att  den som är  anställd i  allmänhetens tjänst,  till  exempel 
biblioteksanställda,  inte får  diskriminera  sina  kunder.  Utifrån hur  diskriminering 
beskrivs  i  diskrimineringslagen  (Se  citat  på  s. 41)  tolkar  jag  det  som  att  ett 
könskonservativt och icke jämställd bemötande räknas som diskriminering. Det finns 
alltså i diskrimineringslagen formuleringar som syftar till att främja jämställdheten 
genom att reglera hur till exempel biblioteksanställda ska bemöta sina användare.

Folk- och skolbiblioteksmanifestet
Folkbiblioteksmanifestet  är  ett  manifest  som  utgavs  första  gången  1949  av 
UNESCO. Det har sedan dess reviderats vid ett flertal tillfällen varav det senaste var 
1994.  (Folkbiblioteksmanifestet  Skolbiblioteksmanifestet,  2000:5)  Manifestet  är 
utformat i samarbete med IFLA (Folkbiblioteksmanifestet Skolbiblioteksmanifestet, 
2000:13) och går i princip ut på att biblioteket ska vara fritt och tillgängligt för alla.  
1999  utformade  UNESCO  ett  skolbiblioteksmanifest.  (Folkbiblioteksmanifestet 
Skolbiblioteksmanifestet,  2000:5)  Den  skrift  jag  läst  är  en  sammanslagning  av 
Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet utgiven 2000.  I  Manifestet 
menar  man  att  biblioteket  ska  ge  användarna  ”fri  och  obegränsad  tillgång  till 
kunskap,  tankar,  kultur  och  information.”  (Folkbiblioteksmanifestet 
Skolbiblioteksmanifestet,  2000:9) Det poängteras även att folkbiblioteket är till för 
alla oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. I manifestet ställer man upp 
en lista över folkbibliotekets uppgifter av vilka jag fastnade för två. Folkbiblioteket 
skall  ”erbjuda  möjlighet till  kreativitet och personlig utveckling” och ”garantera 
medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation”(Folkbiblioteksmanifestet 
Skolbiblioteksmanifestet, 2000:10&11)

I  Skolbiblioteksmanifestet framhåller  man främjandet av  läsning och läslust, 
träning  i  att  värdera  och  använda  information  och  främjandet  av  insikt  om 
åsiktsfrihet  (Folkbiblioteksmanifestet  Skolbiblioteksmanifestet,  2000:16-17)   Det 
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nämns ingenting om könsneutralitet eller jämställdhet i manifesten. Däremot skrivs 
det en hel del om tillgänglighet för alla medborgare oberoende av kön, ålder, etnicitet 
etcetera, något man kan tolka som jämlikhet. I Skolbiblioteksmanifestet skrivs dock 
om att  skolbibliotekariens roll  kan  variera  beroende på  till  exempel läroplaner.
(Folkbiblioteksmanifestet  Skolbiblioteksmanifestet,  2000:17)  Skolbibliotekarien 
lyder alltså under läroplanen i vilken jag som tidigare nämnt jämställdhet för en stor 
plats.

Jämställdhetsplaner
Nästan hälften av mina respondenter svarade nej på frågan om det finns riktlinjer om 
könsneutralt bemötande på arbetsplatsen.  Strax över 20% av respondenterna svarade 
ja  och  ett  antal  av  dem  skrev  att  dessa  riktlinjer  fanns  i  jämställdhetsplaner 
utformade av  kommunen.(Se figur 14  på  s. 31)  När  jämställdhetslagen kom till 
bestämdes det att  det åligger alla  Sveriges arbetsgivare att aktivt och målinriktat 
jobba för jämställdhet. Sedan 1992 har det även reglerats i lagen att alla arbetsgivare 
med  mer  än  tio anställda  ska  upprätta  en  jämställdhetsplan  varje  år.
(Ekström,2007:5) Jag läste genom ett antal jämställdhetsplaner hos olika kommuner. 
Det som slog mig var avsaknaden av bemötande-perspektiv. Jag blev därför nyfiken 
på om det finns någon slags mall över vad en jämställdhetsplan ska innehålla och 
utformas.  På  DOs  hemsida  finns  det  en  del  material  som syftar  till  att  vara 
handledningar och verktyg i  arbetet att  förebygga diskriminering och kränkande 
behandling  i  arbetslivet  och i  skolan.  Man  hänvisar  även  vidare  till  de  gamla 
ombudmännens  material.  JämO  publicerade  boken  Att  arbeta  fram 
jämställdhetsplan  (Ekström,2007)  som  tar  avstamp  i  jämställdhetslagen  och 
beskriver hur man arbetar fram en jämställdhetsplan. Boken är uppdelad i  fem större 
teman:  arbetsförhållanden,  föräldraskap,  trakasserier,  rekrytering  och  löner. 
(Ekström, 2007) Man menar alltså att en jämställdhetsplan syftar till att reglera hur 
relationer mellan kollegor på en arbetsplats ser ut. Boken beskriver hur arbetsmiljön 
ska  anpassas så  att  kvinnor och män kan  arbeta  jämlikt  både psykosocialt  och 
fysiskt. Det nämns ingenting om bemötandet av kunder, till exempel besökarna på ett 
bibliotek. 

Inte heller på DOs hemsida finns det material som syftar till jämställdhetsarbete 
som tar hänsyn till bemötande av besökare och användare. Jag tolkar det som att DO 
och JämO menar att miljön i ett offentligt sammanhang, till exempel på en skola eller 
ett bibliotek, ska anpassas till dem som arbetar där, det vill säga de anställda och 
elever.  Bemötande  gentemot  allmänheten  verkar  inte  alls  regleras  genom 
jämställdhetsplaner. 
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Etisk kod för bibliotekariekåren
Fackförbundet DIK6 har upprättat en etisk kod för bibliotekariekåren. På hemsidan 
skriver  man  om hur  bibliotekarien  ”dagligen gör  bedömningar  som baseras  på 
professionella och etiska överväganden” och att det därför är viktigt att diskussionen 
kring professionalism, yrkesroll och yrkesetik ständigt är levande.(DIKs hemsida > 
Yrken i DIK > Bibliotekarie> Etisk kod för bibliotekariekåren, 2010-04-21) Denna 
kod är ingen lag men det är en inofficiell kod man som bibliotekarie bör följa. I 
koden talas det om individperspektiv, demokrati, integritet och opartiskhet. (DIKs 
hemsida > Yrken i DIK > Bibliotekarie> Etisk kod för bibliotekariekåren, 2010-04-
21) Även ordet jämlikhet nämns men det finns inga formuleringar kring jämställdhet 
eller  könsneutralitet  inför  besökaren.  Jag  finner  det  anmärkningsvärt  att 
könsneutralitet eller jämställdhet inte nämns i en etisk kod för ett yrke som i allra 
högsta grad har ständig kontakt med allmänheten och i synnerhet barn och unga.

Könets bestämmande karaktär
En övervägande majoritet av respondenterna ansåg att pojkar och flickor läser olika 
sorters litteratur. Färre än hälften av respondenterna svarade dock ja på frågan om de 
tar hänsyn till detta när de tipsar. Nästan hälften av respondenterna kryssade i rutan 
”Beror på” och gav kommentarer. (Se figur 7 och 8 på s. 27) Man kan tycka att 
dessa svar är lite tvetydiga, nästan alla anser att pojkar och flickor läser olika sorters 
litteratur, men bara hälften tar hänsyn till detta när de tipsar. Betyder det att hälften 
av respondenterna inte tillgodoser sina användares efterfrågan? Jag tror snarare att 
det är ett uttryck för hur svårt det är att ta ställning i frågor om kön i vårt samhälle. 
Att så många som 109 av 119 respondenter menar att pojkar och flickor läser olika 
sorters litteratur är talande för hur könat vårt samhälle är, och även hur pass mycket 
detta könande syns i en offentlig miljö såsom biblioteket. Att bara cirka hälften av de 
respondenter som anser att pojkar och flickor läser olika sorters litteratur kryssat i ja 
på frågan om de tar hänsyn till detta och en så stor del kryssat i ”beror på” är talande 
för hur tvetydigt folk känner inför det här könandet. Jag tolkar det som att många ser 
könsstereotyper och -normer men anser samtidigt att dessa är mindre bra och i behov 
av  att  ifrågasättas.  Detta  talar  i  högsta  grad  för  att  arbete  kring  könsneutralt 
bemötande är efterfrågat. 

Många av respondenterna uttrycker åsikten att flickor och pojkar de facto är 
olika och könsneutralt bemötande därför är både onödigt och omöjligt. Pojkar och 
flickor ska självklart mötas olika, eftersom de faktiskt är olika. Jag tycker mig se två 
grupper med olika attityder i den här frågan. En grupp menar  att flickor och pojkar 
är biologiskt olika och därför har olika preferenser och intressen

6 DIK står för Dokumentation, Information och Kommunikation.
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Tycker könsneutralt låter så tråkigt. Varför kan vi inte få vara olika? Jag tycker inte att man 
behöver sätta in människor i fack för det. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Jag anser INTE att könsneutralt bemötande är det som är viktigt i diskussionen. Jag anser att 
det  viktiga är att  könen är jämställda,  när man bemöter dem. Med detta menar jag att  det 
kanske faktiskt ofta är så att tjejer gillar annat än det killar gillar - men allt är lika viktigt. Det 
stör mig inte att det finns skillnader mellan könen, men skillnaderna får inte avgöra vilket av 
könen  som  är  viktigast.  Då  blir  det  otrevligt.  Jag  skulle  inte  vilja  att  samhället  blir  
könsneutralt, men gärna jämställt. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

En annan grupp menar att pojkar och flickor efterfrågar olika sorters litteratur och 
att det inte är bibliotekariens roll att övertyga dem om annat.

Inte lämpligt att tipsa en tonårskille om en typisk tjejbok om han inte verkar intresserad av just  
det (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 24)

Viktig fråga, men man bör inte överdriva. Killar kan gilla att läsa om Motorcycklar: Tjejer om 
andra saker som skönhet, dikter. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 24)

Kjellbergs första  attityd är  applicerbar  på  den här  gruppen respondenter,  de har 
tydliga föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och ser inga problem 
med detta, det är bara så världen ser ut.(Kjellberg, 2004:12) Detta är förenligt med 
Hirdmans  tvåkönsmodell A – B som innebär att det finns tydliga föreställningar om 
vad flickor och pojkars egenskaper  är och man ser inget egentligt  problem med att 
dessa skillnader finns eftersom de är biologiskt grundade, det är såhär världen ser ut 
och därför behöver vi inte göra något åt det. (Hirdman, 2001:38) Det kan te sig som 
överilat  att  dra  en slutsats om biologism när respondenten inte uttalat  detta.  Jag 
menar dock att när kön kategoriseras såhär dikotomt och oproblematiserat ligger det 
nära till att tolka könsskillnaderna som biologiskt grundade.

En respondent menar att debatten om genus är väldigt viktig och har fått henom 
att tänka sig för hur hen väljer böcker inför till exempel bokprat, bland annat att se 
till att det inte enbart är pojkprotagonister i böckerna. Respondenten nämner även 
vikten av att böckerna inte är könskonserverande. Dock avslutar hen med en anekdot 
som tydligt visar på en underliggande åsikt om skillnaderna mellan könen

En gång sa en högstadiekille till mig: "Jag läser gärna böcker om tjejer - det är ju ett bra sätt  
att lära sig hur de tänker". Detta berättar jag ibland när jag upplever att någon klass är väldigt  
noga med uppdelningen killar och tjejer. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Respondenten är för könsneutralt tänkande men könsnormerna sipprar genom ändå 
då hen menar att en flickbok inte är intressant för är kille i annat syfte än för att lära 
sig hur flickor tänker, att få en insyn i den kvinnliga världen. Det framgår dock inte 
om det här är en åsikt hos respondenten eller om återberättandet av anekdoten enbart 
är ett sätt för respondenten att övertyga och locka pojkar till att läsa flickigt kodade 
böcker. 

42



 Här ser man en krock mellan flera av Kjellbergs attityder. Respondenten inleder 
med att ventilera åsikter förenliga med Kjellbergs tredje attityd, de könsskillnader 
som finns är socialt grundande eftersom respondenten menar att de går att påverka 
genom vad hen säger i bokprat.(Kjellberg, 2004:26)  Respondentens anekdot visar 
dock på åsikter som är mer förenliga med Kjellbergs första attityd då skillnaderna 
mellan könen upplevs som stora.(Kjellberg, 2004:12)  Man kan här se det en annan 
respondent beskriver som ”en stor klyfta mellan egen övertygelse och den verklighet 
i  vilken du vill  göra ett  uppskattat  jobb.” (Enkätrapport,  2010,  kommentarsruta 
fråga 8) Respondentens övertygelse är att skillnaderna mellan könen går att påverka, 
det  går  att  bryta  könsnormen  genom  att  till  exempel  tipsa  om  icke 
könskonserverande böcker och prata  med barnen på ett sätt som lockar  dem till 
”andra  sidan”.  I  den  verklighet  respondenten  arbetar  så  är  könsskillnaderna 
hårddragna och svåra att överbrygga. Flickor och pojkar är väldigt olika och för att 
locka över dem till ”den andra sidan” behöver man åberopa könsskillnaderna genom 
att locka med insyn i ”den andra sidan”. Det blir en tydlig krock mellan övertygelse 
och verklighet. Å ena sidan syftar man till att bryta upp könsskillnader genom att 
locka över pojkar och flickor till att läsa litteratur som är könskodad för det andra 
könet, å andra sidan understryker man dessa könsskillnader då man talar om könen 
på detta sätt.

Flera respondenter menar att könsneutralitet är en önskvärd utopi, i den bästa av 
världar behandlas alla lika men i den könskonservativa värld vi lever i är det en 
omöjlighet. 

jag tror inte på könsneutralt bemötande då skillnaderna är för stora till  en början, om man 
körde helt könsneutralt skulle skillnaderna förstärkas då de tas emot olika utifrån socialt kön.  
(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)

Man måste känna in låntagaren som man pratar med. Inte ta för givet att alla av samma kön har 
samma intresse och läsvana. Dock finns det tydliga skillnader mellan könen i fråga av intresse 
för  böcker.  Jag  försöker  få  killarna  mer intresserade  av relationsromaner,  men blir  ofta 
avfärdad  med något  liknande  "Inte  sånt  skit".  Många  killar  vill  läsa  om spänning  eller 
kriminalitet. Andra vill läsa idrottsböcker. Och en tredje grupp är mest intresserad av fantasy 
eller  science  fiction.  Bland  tjejerna  finns  intresse  för  kärlek  &  relationer,  spänning  och 
romaner med övernaturliga inslag. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Jag tolkar det som att dessa respondenter inser att könsskillnader inte är biologiskt 
grundade  utan  de  ser  att  kön  är  en  social  konstruktion.  Respondenterna  har 
uppmärksammat det som Hirdman kallar för ett Genuskontrakt, ett outtalat kontrakt 
som talar om hur män och kvinnor ska bete sig men ser ingen möjlighet att bryta 
detta kontrakt.( Hirdman, 2001:80) Hirdman skriver om denna omöjlighet till att 
bryta  normer.  Hon menar  att  anledningen till  att  man   inte  värjer  sig  från  de 
förhärskande  könsnormerna  är  för  att  vår  genusordning  är  så  självklar,  så 
inkorporerad  i  vårt  liv  och  våra  sinnen att  de  kan  tyckas  omöjliga  att  rucka.
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( Hirdman, 2001:75) Samma sak menar respondenterna, de ser genusordningen, men 
ser ingen möjlighet att bryta den då den är allt för inkorporerad i våra liv.

En respondent lämnar ett tvetydigt svar. Hen menar att

Könsneutralt bemötande är en önskvärd utopi. Spelet mellan män och kvinnor är vad det är på 
grund av de erotiska signaler som människor sänder ut och det går inte fullt ut att medvetet 
ändra. Män vill i allmänhet (dock långt ifrån alltid) dominera över kvinnor och detta medför 
problem  i  en  jämställd  värld.  Man  måste  känna  in  låntagaren  som  man  pratar  med. 
(Enkätrapport,  2010, kommentarsruta fråga 26)

Respondenten  nämner  den  hierarki  Hirdman  talar  om då  hen  uppmärksammat 
manlig dominans. Hirdman talar om en hierarki i vilken Grund-A, det vill säga den 
idealiske  mannen,  är  den  självklara  pelaren  i  mitten  av  systemet.  (Hirdman, 
2001:48) I likhet med Hirdmans Grund-A ser respondenten mannen som toppen i 
hierarkin, den som dominerar. Respondenten talar dock också om erotiska signaler 
som är omöjliga att bryta. Frågan är om dessa erotiska signaler ses som biologiska 
eller sociala. Eftersom de är omöjliga att ”fullt ut medvetet ändra” tolkar jag det som 
att dessa signaler skulle ha en mer biologisk grund, men att tala om manlig dominans 
över kvinnor talar  för en socialiserad könsskillnad.

En respondent menar att man 

måste anpassa sitt arbetssätt genom att just INTE bemöta besökare könsneutralt.(Enkätrapport, 
2010, kommentarsruta fråga 26)

 Respondenten fortsätter med att beskriva att hon kan tipsa pojkar och flickor om 
olika saker i syfte att bryta könsnormer. Till exempel genom att tipsa flickor om tv-
spel och pojkar om feministisk litteratur. Samma respondent menar vidare att det är 
viktigt  att  ha  individfokus,  att  anpassa  sina  tips efter personen framför sig men 
samtidigt förmedla hur viktigt hen tycker att det är med jämställdhet på ett bibliotek. 
Respondenten menar att  ”ingen får  så  att  säga ’sämre’ bemötande, bara  olika.”. 
(Enkätrapport,  2010,  kommentarsruta  fråga 26)   Det  bemötande  respondenten 
beskriver  här  skulle  jag  dock  tolka  som könsneutralt  då  hen  medvetet  bryter 
könsnormer i syfte att ge besökaren ett så könsneutralt och mångfaldigt utbud som 
möjligt  att  välja  bland.  Detta  tillvägagångssätt  kan  tolkas  som  motsatsen  till 
könsneutralt eftersom man tipsar utifrån kön, bara att man tipsar om det motsatta 
från  normen. Det  är  dock ett  vanligt  tillvägagångssätt  i  jämställdhetsarbete och 
kallas  för  kompensatorisk  pedagogik.  Kompensatorisk  pedagogik  syftar  till  att 
bredda  flickor  och pojkars  könsroller.   Målet  är  att  ge  flickor  och pojkar  lika 
förutsättningar och möjligheter att utvecklas utan att snärjas av konserverande och 
begränsade  könsroller.(Jämställd  förskola  och  skolas  hemsida  >  Arbeta  med 
jämställdhet > Kompensatorisk pedagogik, 2010-04-08 )

Två respondenter lyfter fram en viktig fråga
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I många fall  uppstår  definitivt en stor  klyfta mellan egen övertygelse och den verklighet  i  
vilken du vill göra ett uppskattat jobb. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 8)

Biblioteket är till för låntagarna. De förväntar sig en bra service. Det kan vara svårt att tipsa 
pojkar/män om böcker som nästan enbart läses av kvinnor eftersom de flesta pojkar/män inte 
vill ha sådana böcker och därför skulle bli missnöjda med bibliotekets service. /.../ Man måste 
som bibliotekarie känna in vad låntagaren vill ha men man kan nog ofta försöka gå lite utanför 
ramarna, vilket man inte gör utan en viss medvetenhet om sakernas tillstånd. Alltså behövs 
diskussionen... (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Respondenterna gör här en mycket bra poäng. Biblioteket är en offentlig institution 
till för samhällets medborgare/användarna och bör rimligtvis tillgodose samhällets 
behov och efterfrågan. Om samhället då efterfrågar könskonservativ och –normativ 
litteratur, är det inte bibliotekets roll att tillgodose det behovet? Frågan är hur långt 
en  biblioteksanställd  kan  gå  i  könsneutralitetens syfte,  räknas  det  som att  inte 
tillgodose användarnas behov om man aktivt försöker bryta könsnormen genom att 
tipsa om pojkiga böcker till en flicka och flickiga böcker till en pojke om nämnda 
pojke och flicka efterfrågat könskonservativ litteratur? En respondent menar att  

det kan vara problematiskt att tipsa pojkar om typiska 'flickböcker'. Man vill ju att pojkarna 
ska fråga nästa gång också.(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 17)

 Risken finns alltså att man skrämmer bort besökarna om man är allt för könsneutral 
i sitt bemötande. I synnerhet kan detta bli ett problem i de fall då man har att göra 
med icke-läsare som kanske för första gången vågat sig fram till den anställda för att 
få ett tips. I en sådan situation är frågan vad som är viktigast, den egna övertygelsen 
om att bryta könsnormer eller att locka läsaren till att fråga mer genom att tillgodose 
efterfrågan.  Samma  respondent  skriver  även   ”Men  en  diskussion  vore  bra!”. 
(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 17) Jag tolkar det som att respondenten 
menar att inkorporera könsneutralitet i arbetssättet rakt av inte är rätt sätt att komma 
till rätta med problemet men hen anser att det är bra att man har en öppen diskussion 
om  det  på  arbetsplatsen.  En  öppen  diskussion  kan  innebära  allt  från  att  man 
diskuterar tillvägagångssätt på lunchrasten till att ordna föreläsningar och seminarier 
i  ämnet.  En  anmärkningsvärd  sak  är  att  samma problem inte  verkar  vara  lika 
överhängande i fall med flickor, det är ingen respondent som ventilerar en risk att 
skrämma bort  flickor genom att  tipsa  om pojkiga  böcker  och det  är  även flera 
respondenter som nämner att då pojkar läser böcker om pojkar skrivna av män så 
läser flickor det mesta oavsett könet på protagonisten och författaren. Det finns fler 
forskare  som skrivit  om detta  att  flickor  och  pojkar  väljer  ofta  litteratur  med 
karaktärer  av  det  egna  könet.  I  synnerhet  pojkar  väljer  ofta  litteratur  med 
pojkprotagonister  medan  flickor  är  mer  öppna  för  att  identifiera  sig  med 
protagonister av båda könen. (Andræ, 2005:254) Det är med andra ord välkänt att 
pojkar potentiellt blir avskräckta av könsneutrala tips då de i högre mån än flickor 
väljer litteratur med huvudpersoner av det egna könet. Detta blir även tydligt i min 
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empiri  då  alla  de  respondenter  som  nämnt  att  besökaren  kan  bli  skrämd  av 
könsneutralt tipsande talar om manliga besökare, inte en enda respondent nämner att 
flickor skulle bli  avskräckta  av  könsneutrala  eller  könsöverskridande tips. Detta 
säger dock ingenting om hur pass könskonservativ eller könsneutral litteraturen i sig 
är, utan detta säger bara något om själva urvalsprocessen utifrån protagonistens kön.

En del respondenter kommenterar att pojkar och flickor är olika på så sätt att de 
efterfrågar olika sorters litteratur och verkar ha olika sorters intressen men att de 
anser det vara viktigt att försöka bryta dessa normer.

Självklart ska man jobba på att bemöta lika oavsett kön på den man bemöter. Dock kan jag 
ofta  mötas  av att  tjejer  och  killar  har  olika  och  genusbestämda/-stereotypa  önskemål  på 
litteratur, vilket jag tycker är lite tråkigt. Men jag lyssnar på detta och försöker även i viss mån 
få in eleverna på lite andra, oupptäckta "marker". Och visst finns det alltid undantag. En elev, 
kille,  som går byggprogrammet brukar t.ex. låna "Gossip girl", vilket bryter upp något. Jag 
jobbar för övrigt på ett gymnasiebibliotek. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Jag tänker mycket på det här, t ex när vi ger ut Barnens första bok - att inte utgå från att det 
finns två föräldrar, varav en är man och en kvinna osv. Jag improviserar mest själv, som att inte 
utgå från att  killar  gillar böcker om fotboll,  tjejer böcker om hästar.  (Enkätrapport,  2010,  
kommentarsruta fråga 26)

Jag har ingen självklar definition till  begreppet könsneutralt bemötande. Kön finns och det 
måste man förhålla sig till - vet inte vad neutralitet innebär. Jag tror att man kanske inte ska 
låtsas som om man träffar olika neutrum, utan i vissa lägen aktivt jobba för att killar vågar sig 
in i tjejernas domäner och tvärtom. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Dessa respondenter uttrycker inte huruvida de anser kön vara biologiskt eller socialt 
grundat. De menar dock alla att negativa könsnormer går att bryta oavsett och de 
menar alla  att  de aktivt jobbar med att  bryta  dem. Detta  understryks av det jag 
tidigare nämnt, att trots att en majoritet av respondenter anser att pojkar och flickor 
läser olika litteratur så är det fortfarande en mycket stor del, över hälften, som anser 
det vara problematiskt att ta hänsyn till detta då de tipsar. (Se figur 7 och 8 på s. 27) 
Det är alltså tydligt att en stor del av mina respondenter ser kön som en problematisk 
kategori som bör ifrågasättas och diskuteras.

Kön är inte den enda kategorin
Att kön inte skulle vara den enda faktor som spelar in när biblioteksanställda tipsar 
om litteratur är tydligt hos flertalet av mina respondenter. En respondent efterfrågar 
till  exempel vid flera tillfällen klassperspektivet.   En stor del av  respondenterna 
menar dock att de tar hänsyn till kön på ett eller annat sätt då de tipsar om böcker. På 
frågan där de fick kryssa i flera faktorer kryssade ungefär hälften av respondenterna i 
att de tar hänsyn till kön då de tipsar om böcker.(Se figur 11 på s. 28) Detta talar för 
att  kön är en viktig faktor. Detta innebär dock inte att kön är  den enda faktorn. 
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Många av  respondenterna kryssade även andra  faktorer  som viktiga.  Ålder och 
läsovana  var  faktorer  som  väldigt  många  valde.  En  relativt  stor  del  av 
respondenterna kryssade även i dyslexi och en mycket liten del av respondenterna 
kryssade i etnicitet och funktionshinder.(Se figur 11 på s. 28)  Kjellberg presenterar i 
sin bok en attityd som ställer sig frågande till begreppen manligt och kvinnligt. De 
personer som har denna attityd ställer sig frågande till  att  manligt och kvinnligt 
skulle vara bestämmande för hur människor talar och menar att  det finns många 
olika  faktorer  som spelar  in  i  identitetsskapandet,  till  exempel ålder,  utbildning, 
klass,  etnicitet  osv.(Kjellberg,  2004:39)  Det  är  tydligt  att  många  av  mina 
respondenter intar denna attityd då de ser en mängd olika faktorer som viktiga när de 
tipsar om litteratur, man kan då tolka det som att de tycker att dessa faktorer även är 
bestämmande för hur individen är.  Jag ser dock inte hur denna attityd skulle utesluta 
de andra attityder Kjellberg presenterar.  I enlighet med symbolisk interaktionism är 
sanningen alltid beroende av den enskilde personens  perspektiv som kan fluktuera 
beroende på situation och kontext.(Charon, 2006:2-9)  Att se kön som en faktor 
bland andra faktorer är för mig en självklarhet och utesluter inte att även se kön som 
socialt och kulturellt skapat i enlighet med hur Kjellberg skriver. Detta nämns även 
av en respondent då denna skriver

Vill tillägga att det här förstås endast är medvetna faktorer, på ett omedvetet plan påverkar 
förmodligen alla. Men övriga faktorer som spelar in är intressen och tidigare lästa böcker, det  
frågar jag alltid barn och unga om. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 11)

Respondenten är alltså medveten om att många olika faktorer kan spela in i valet av 
boktips och att man själv inte alltid är medveten om att man märker av hur man 
påverkas. Detta tycker jag är en väldigt viktig poäng. För det handlar inte främst om 
de val vi gör medvetet. Utan det handlar snarare om att se de val vi gör omedvetet då 
det ofta är i och med dessa val det blir synligt hur pass mycket vi är påverkade av vår 
kontext. 

Kön är en tillgänglighetsfråga
Tillgänglighet  är  den  fråga  som ligger  överst  på  listan  över  viktiga  frågor  att 
diskutera på biblioteket. Nästan hälften av respondenterna satte tillgänglighet som 
nummer  ett  på  sin  lista.  Kön/genus  å  sin  sida  hamnade  i  toppen  på  enbart 
tre respondenters lista, 12 stycken satte kön/genus på plats 2-4 i sin lista och en stor 
del av respondenterna uteslöt kön/genus helt från listan.(Se diskussion på s. 37) Man 
kan alltså dra slutsatsen att tillgänglighet är en mycket viktig fråga medan diskussion 
om kön och genus är av mindre vikt. Eftersom så många satte tillgänglighet i topp 
känns det relevant att reda ut vad tillgänglighet egentligen betyder. En respondent 
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poängterade  i  en  parentes  att  hen  menar  tillgänglighet  i  en  vid  bemärkelse. 
Tillgänglighet beskrivs som

möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt. För en bestämd person beror dessa möjligheter 
exempelvis  på  hennes  fysiska  rörlighet  och  den  geografiska  närheten  till  det  eftersökta. 
Faktorer  som  öppethållandetider  och  tillträdesregler  kan  också  vara  betydelsefulla.
(Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: tillgänglighet, 2010-03-03)

Ordet tillgänglig beskrivs som något ”som det går  att  få  tag  på  eller  utnyttja”.
(Nationalencyklopedin,  webbversionen,  sökord:  tillgänglig,  2010-03-03) 
Tillgänglighet på biblioteket borde med andra ord innebära att alla besökare ska få 
lika  tillgång  till  och  samma  möjlighet  att  nyttja  allt  som finns tillgängligt  på 
biblioteket.

Vad innebär könsnormer för tillgängligheten?
I tillgänglighetsdiskussioner är det intressant att fråga sig vem som har tillgång till 
vad. Finns det någon som har tillgång till allt? Vem begränsas i sin tillgänglighet och 
av vad? Kan könsnormer innebära begränsning av tillgängligheten och för vem? 

I Kårelands antologi Modig och stark – eller ligga lågt? (2005) framkommer 
det i flera avsnitt att många forskare menar att den litteratur barn läser har betydelse 
för deras identitetskapande (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:62) Jag anser att man 
i högsta grad kan tolka könsnormer och föreställningar om könens olika egenskaper 
och intressen som en tillgänglighetsfråga. Kåreland och Lindh-Munther menar att 
könsnormer formas genom social  interaktion  i  vardagligt  samspel.  (Kåreland & 
Lindh-Munther, 2005:71) Jag ser att biblioteket i egenskap av att vara en plattform 
för social interaktion i vardagen är en minst lika viktig arena för utformandet av 
könsnormer som skolan är. De föreställningar om könen en biblioteksanställd har 
kan  det  leda  till  minskad  tillgänglighet  för  användaren  i  och  med  att  den 
biblioteksanställda  är  en  förmedlare  av  litteratur  och fungerar  som ett  såll  där 
tillgängligheten begränsas.  Vi kan alla  vara rörande överens om att  alla  är  lika 
värda. Den formel Hirdman kallar A-a där man och kvinna är av samma virke men 
kvinnan är en liten och sämre, ofullkomlig avbild/version av mannen stämmer alltså 
inte.( Hirdman, 2001:28)  Många hänger sig kvar vid det här då de menar att så 
länge som både kvinnor och män ses som lika värda spelar det ingen roll om man ser 
dem som olika

Det stör mig inte att det finns skillnader mellan könen, men skillnaderna får inte avgöra vilket  
av könen  som är  viktigast.  Då  blir  det  otrevligt.  Jag  skulle  inte  vilja  att  samhället  blir  
könsneutralt, men gärna jämställt.(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Kommentarer av denna typen hör snarare hemma i Hirdmans tvåkönsmodell, A – B i 
vilken kvinna och man är två helt olika arter, snarare än olika versioner av samma.
( Hirdman, 2001:35)  I denna modell finns tydliga föreställningar om vad som är 
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manligt och kvinnligt och dess egenskaper är ofta varandras direkta motsatser. Dessa 
föreställningar om könen anses vara direkt kopplade till det biologiska könet, det vill 
säga  personer  med  kvinnokroppar  har  kvinnliga  egenskaper  och  personer  med 
manskroppar har manliga egenskaper.(Hirdman, 2001:38)  Problemet med det här 
synsättet är i de fall då könsnormen inte stämmer. Vad händer med de flickor som 
inte har stereotypt flickiga intressen? Vad är deras värde?  Hon har samma rättighet 
till  att  få sina intressen representerade bland den biblioteksanställdas tips som en 
person med könsnormativa intressen. Bryter hon mot könsnormen och blir tipsad av 
en biblioteksanställd med en könskonservativ syn på kön är det mindre troligt att hon 
får tips som är könsöverskridande och därmed passande för henne som individ. Har 
en biblioteksanställd föreställningar om att flickor läser om hästar och pojkar läser 
fantasy så sållar dessa åsikter den biblioteksanställdas tips så att hen i första hand 
tipsar flickor om hästböcker och pojkar om fantasy. Besökaren får då en avgränsad 
del av biblioteksutbudet tillgängligt för sig.  Kåreland visar i artikeln ”Frihet eller 
närhet – Benny och Malla” (2005) hur pojkars och flickors identiteter ser olika ut i 
böckerna. Dessa könsskillnader gör att barnen får  tillgång till förebilder med helt 
olika rörelsemönster och egenskaper. Könsskillnader Kåreland ser i böckerna är att 
flickor lär sig att de ska vara tystare, omvårdande och försiktiga medan pojkar lär sig 
att det är ok att vara busig, utagerande och ta plats. (Kåreland, 2005) Även Andræ 
talar om hur olika normer för pojkar och flickor lyser genom i litteraturen då pojk- 
och flickprotagonister beskrivs med skilda ideal och livsmöjligheter i Wahlströms 
ungdomsböcker.(Andræ, 2001:13) Wahlströms  ungdomsböcker är färgkodade för 
att  delas  upp  i  pojk-  och  flickböcker,  pojkböckerna  har  gröna  ryggar  och 
flickböckerna har röda ryggar. Det handlar alltså inte bara om skilda normer för 
protagonisterna i böckerna beroende på deras kön utan det handlar även om den 
direkta förmedlingen av böckerna till olika kön. Pojkar och flickor får olika sorters 
böcker tilldelade sig redan från början. Det handlar inte om huruvida pojkar och 
flickor väljer att läsa böcker med protagonister av egna könet eller med normer som 
passar läsaren själv, utan det handlar om en omöjlighet för läsaren att själv sålla 
utbudet. Redan på bokryggen är det bestämt vem som ska läsa vad, pojkar läser 
grönt och flickor läser rött, och tillgängligheten har därmed stävjats för den som vill 
bryta normen och läsa en bok som är kodad för andra könet. Det blir ännu ett hinder 
att ta sig över för den som vill läsa om andra saker än det som normativt bestämts 
som flickigt  eller pojkigt.  För den som dessutom vill  läsa  litteratur  som är  helt 
könsöverskridande, det vill säga böcker om pojkar som har mer flickiga intressen 
och egenskaper eller flickor som är mer pojkiga till sättet blir det än mer omöjligt då 
den sortens litteratur inte bara är svår att få tillgång till utan den kanske helt enkelt 
inte finns. Ett sållande liknande de röda och gröna ryggarna kan man se hos den 
biblioteksanställda i de fall då hen inte är könsneutral i sitt tipsande. Som jag nämnt 
tidigare så är  den biblioteksanställda en förmedlare av litteratur  och kan därmed 
fungera som ett såll där tillgängligheten begränsas. Kön och genus är med andra ord i 
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högsta grad en tillgänglighetsfråga.  Detta  sållande genom den biblioteksanställda 
drabbar i högre grad de minde läs- och biblioteksvana besökarna då dessa ofta får 
bibliotekets utbud tillgängligt genom den biblioteksanställda då de inte söker själva i 
samma  grad  som  en  mer  läs-  och  biblioteksvan  besökare.  En  situation  där 
könsnormer  kan  begränsa  utbudet  är  exemplet  jag  talade  om  tidigare  där  en 
biblioteksanställd i diskussion med klasser som har väldigt tydlig könsuppdelning 
gärna återberättade en anekdot om en kille som sagt 

Jag läser gärna böcker om tjejer - det är ju ett bra sätt att lära sig hur de tänker. (Enkätrapport, 
2010, kommentarsruta fråga 26)

 Den biblioteksanställa menar i den här situationen att bryta könsnormer genom att 
ge  pojkar  en  anledning att  läsa  tjejböcker.  Vad hen dock  gör  är  att  cementera 
inställningen att det är skillnad på pojk- och flickböcker genom att tydliggöra att 
flickböcker inte är något för pojkar i annat fall än för pojken att lära sig om den 
kvinnliga världen. Ett annat exempel är de otaliga respondenter som nämnt intresse 
som en av faktorerna de tar hänsyn till när de tipsar om böcker.(Enkätrapport, 2010, 
kommentarsruta fråga 11) Detta är såklart väldigt bra, självklart ska man utgå ifrån 
individen och dess intressen. Problemet uppenbarar sig dock i de fall då ett specifikt 
intresse antas finnas på grund av besökarens kön. En respondent uppmärksammar en 
situation som ofta uppkommer i biblioteket

För alla som arbetar med barn, problemet är ofta att föräldrar och pedagoger vill ha tips riktade 
specifikt för pojkar t.ex (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 24)

Det är alltså anhöriga som kommer till biblioteket och ber om hjälp att hitta en bok 
till ett barn med barnets kön som utgångspunkt eftersom det finns en föreställning om 
vilka intressen som är kopplade till ett visst kön. Jag kan såklart inte anta att de 
respondenter som nämnt intresse som en av faktorerna de tar hänsyn till i tipsandet 
av böcker utgår  ifrån kön då de tipsar,  men det går  inte att  undgå att  det finns 
föreställningar  om intressen kopplade  till  kön  och att  dessa  föreställningar  kan 
påverka även den mest könsneutrala av personer. Detta kan man se tydligt bara i det 
faktum att  Wahlströms röda och gröna bokryggar existerar.  Det finns så tydliga 
föreställningar  om vad som är  manligt och kvinnligt  att  man utan  problem kan 
publicera böcker som inte bara  visar  upp helt olika  normer och egenskaper hos 
protagonister av olika kön utan man antar även att läsarna är så strikt könskodade att 
man kan marknadsföra en viss sorts bok enbart för pojkar eller flickor. 
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Könsneutralitet eller jämställdhet?
På frågan om det finns ett behov av riktlinjer kring könsneutralt bemötande svarade 
en tredjedel ja. (Se figur 14 på s. 32) På frågan om man upplever att flickor och 
pojkar läser olika sorters litteratur så svarade en övervägande majoritet ja, men färre 
än hälften av respondenterna menade att de tog hänsyn till detta då de tipsar om 
böcker. (Se figur 7 och 8 på s. 27) Jag tolkar detta som att många av respondenterna 
ser hur könat vårt samhälle är men att de även ser att detta kan ha dåliga följder och 
att det är viktigt att ifrågasätta normer. Jag fick överhuvudtaget en hel del positiv 
respons på enkäten, många menade att den här sortens undersökningar är mycket 
viktiga och att arbete kring könsneutralt bemötande måste finnas på biblioteken. 

Tycker att frågan är viktig!  (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

det  är  viktigt  att  arbeta  utifrån  kön  som  socialt  konstruerade.  (Enkätrapport,  2010, 
kommentarsruta fråga 22)

Jag upplever att biblioteksbesökarens kön, etnicitet och ålder i väldigt hög grad påverkar hur 
hon/han blir bemött. (Enkätrapport, kommentarsruta fråga 26)

Bemötandefrågor  är  en  av de  viktigaste  frågorna  i  vår kommunikation  med varandra  och 
gentemot biblioteksanvändarna såväl unga som äldre. Att vara könsneutral är ett viktigt motto i 
detta sammanhang. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

Tycker  att  det  är  mycket  viktigt  och  intressant  ämne.  tyvärr  diskuteras  det  inte  på 
arbetsplatserna..  Men  jag  tror  man  kommit  långt  ändå  på  biblioteken  i  synnerhet 
(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 26)

I många fall  uppstår  definitivt en stor  klyfta mellan egen övertygelse och den verklighet  i  
vilken du vill göra ett uppskattat jobb. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 8)

Det  sista  citatet  säger  egentligen  ingenting  om  huruvida  det  är  viktigt  med 
könsneutralt bemötande. Jag menar dock att utifrån sammanhanget runt svaret kan 
man i högsta grad tolka det som att den egna övertygelsen är att könsneutralitet är 
viktigt. Flera respondenter menade att det var speciellt viktigt med könsneutralitet 
när det gäller barn och unga

Speciellt  viktigt  i  samband med bemötande av barn.  (Enkätrapport,  2010,  kommentarsruta 
fråga 22)

viktigt inom skolan och i allmänhet bland barn och unga.(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta 
fråga 22)

För alla som arbetar med barn, problemet är ofta att föräldrar och pedagoger vill ha tips riktade 
specifikt för pojkar t.ex (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 24)
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Det fanns även en del respondenter som menade att de själva inte var i behov av 
riktlinjer kring könsneutralt bemötande, eftersom de själva var upplysta, men att de 
ser att det i allmänhet finns ett behov av det.

känner mig personligen ganska säker i frågan, men det skulle vara bra stöd för många lärare.  
(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 19)

På  vår arbetsplats  är  inte  detta  ett  problem men det  kan  vara bra  i  andra  sammanhang. 
(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 22)

inte  för  mig  själv,  men  rent  allmänt  i  samhället  är  det  viktigt  (Enkätrapport,  2010, 
kommentarsruta fråga 22)

Det  sista  citatet  här  visar  på  en  respondent  som  anser  det  vara  viktigt  med 
könsneutralitet i allmänhet i samhället, inte bara på biblioteket, även om hen själv 
ansåg sig upplyst. Det är alltså en hel del respondenter som anser könsneutralitet 
vara en viktig fråga. Att så få som tre respondenter rangordnad genus/kön på första 
plats och bara 12 respondenter rangordnade kön/genus på andra, tredje eller fjärde 
plats är dock talande för hur illa prioriterat frågor om kön och genus är. En ganska 
stor del, 18 av 86 respondenter, valde att inte ens ha med kön/genus på sin lista.(Se 
diskussion på s. 36) Jag drar slutsatsen att det finns en relativt stor medvetenhet om 
att frågor kring kön är viktiga, men att få anser att det är deras roll att ta tag i dessa 
frågor. Detta bekräftas i ett uttalande från en respondent som menar att

På  de  arbetsplatser  jag  har  haft  har  frågor  om  genus  och  kön  avseende  exempelvis 
litteraturförmedling, men egentligen bemötande generellt, lyfts av enskilda i personalen som 
fått  kämpa för  att  få  igång ett  arbete kring detta.  Chefer  har,  enligt  min erfarenhet,  givit 
klartecken  för  sådant  arbete  men  sedan  visat  ett  väldigt  litet  intresse  för  att  faktiskt  
genomdriva ett förändringsarbete avseende detta. Jag upplever att biblioteksbesökarens kön, 
etnicitet och ålder i väldigt hög grad påverkar hur hon/han blir bemött  (Enkätrapport, 2010, 
kommentarsruta fråga 26)

Cheferna anser alltså att arbete kring kön och bemötande är viktigt, men vill inte 
själva ta ansvar för det utan lämnar det helt åt de anställda att sköta.

Flertalet av respondenterna uttryckte tveksamhet inför begreppet könsneutralitet. 
Några  efterfrågade en definition av  begreppet och många  ifrågasatte  om det  är 
relevant med könsneutralitet för jämlikheten. Som jag nämnt tidigare anser en del av 
respondenterna att  könsneutralitet  är  omöjligt.  Många  ifrågasatte bara  begreppet 
utan att förklara och en del visste inte riktigt vad de betydde.

Jag tycker  frågan är  något  felställd.  Som sagt,  jag vet inte  om könsneutralt  bemötanden 
nödvändigtvis alltid är den rätta vägen. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)

vet  inte  om 'könsneutralt'  är  bästa  sättet  att  tänka?  (Enkätrapport,  2010,  kommentarsruta 
fråga 16)
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Om det med könsneutralt bemötande menas främjande av jämställdhet  (Enkätrapport, 2010, 
kommentarsruta fråga 22)

En del respondenter menar  att  pojkar  och flickor de facto är  olika  och därmed 
behandlas olika och en del menar att de könsnormer vi har är allt för starka för att 
kunna brytas rakt av. 

Jag tror inte på könsneutralt bemötande då skillnaderna är för stora till  en början, om man 
körde helt könsneutralt skulle skillnaderna förstärkas då de tas emot olika utifrån socialt kön.  
(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)

Båda dessa synvinklar innebär att könsneutralitet skulle vara en omöjlighet i vårt 
könade samhälle oavsett om det är på grund av sociala eller biologiska faktorer. En 
annan vanlig kommentar var av arten

jämställdhet anser jag är viktigare.(Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 23)

Respondenterna menar alltså att könsneutralitet inte har någon med jämställdhet eller 
jämlikhet att  göra. De uttrycker en ganska vanlig åsikt  att  könsneutralitet skulle 
innebära ett utslätande av individen. Att man i och med könsneutralt bemötande inte 
skulle  se  varje  individ  utan  snarare  se  användarna  som  en  likformig  massa. 
Könsneutralitet syftar dock till det motsatta. Med en könskonservativ syn ser man två 
kön, två uppsättningar sätt att vara på, det kvinnliga och det manliga. Detta ser man 
tydligt i till exempel barnböcker som Benny och Malla där protagonisterna har helt 
olika livsvärldar och egenskaper beroende på sina kön. (Kåreland 2, 2005) Även i 
fallet med Wahlströms ungdomsböcker ser man tydligt hur en könskonservativ syn 
ger två kategorier: den gröna manliga och den röda kvinnliga. (Andrae, 2001) Med 
en könsneutral  syn försvinner denna indelning och snarare  än  att  det skapas en 
kategori där alla är likformiga och gråa ger det möjlighet till att skapa hur många 
kategorier som helst helt oberoende av yttre egenskaper såsom kön. Det skapar även 
möjligheten till mer flytande kategorier, alltså att en person vid olika tillfällen i livet 
kan vara på olika sätt. Med en könsneutral syn kan en flickas person alltså innebära 
en  mix  av  både manliga  och kvinnliga  egenskaper,  helt  beroende på  individen 
snarare än på fack i vilka man sorterar människor och ger dem olika egenskaper. För 
att kunna ha ett individperspektiv måste man enligt mig vara könsneutral. 

Jämställdhetspolitik  innebär  ”Samarbete  mellan  kvinnor  och  män  samt 
könsneutralitet är centrala värden.” (Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: 
jämställdhetspolitik, 2010-03-05) Könsneutralt bemötande bör alltså ses som en del i 
arbetet  att  nå  jämställdhet.  Dock  är  det  en  stor  del  av  mina  respondenter  som 
ifrågasätter begreppet könsneutralitet. Det är  tydligt att  många av respondenterna 
menar att jämställdhet är viktigt, och många beskriver även könsneutralt bemötande 
i samma andetag som de ifrågasätter begreppet. Det är en hel del respondenter som 
inte vill kännas vid begreppet könsneutralitet över huvud taget. På frågan om det är 
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viktigt med utbildningar, föreläsningar och seminarier om könsneutralt bemötande 
svarade en respondent 

Det  är  viktigt  att  arbeta  utifrån  kön  som  socialt  konstruerade.  (Enkätrapport,  2010, 
kommentarsruta fråga 22)

Jag tycker formuleringen är talande då respondenten inte kan svara ett enkelt ja, och 
därmed acceptera begreppet könsneutralitet.  Respondenten väljer istället att  själv 
formulera sig i frågan och använder orden ”kön som socialt konstruerade”, det vill 
säga det som könsneutralitet utgår ifrån. Det är tydligt att begreppet könsneutralitet 
inte är det lättaste att ta till sig för mina respondenter. Frågan är om det är en miss i 
formulering från min sida, eller om det verkligen är en motvilja inför könsneutralt 
bemötande  respondenterna  känner.  Att  så  många  ändå  beskriver  könsneutralt 
bemötande  i  sina  exempel  och  talar  om  individperspektivet  talar  för  att 
könsneutralitet åtminstone är något slags mål. Det är dock tydligt att ordet neutralitet 
fortfarande ger dåliga associationer för en hel del respondenter. Jag tror att detta är 
på grund av att vårt samhälle fortfarande i allra högsta grad är könat, det är svårt att 
bortse ifrån att det finns två kategorier människor i vår värld. Att använda ordet 
könsneutral verkar locka fram biologisten i oss alla.

Kan man vara könsneutral i vårt samhälle?
Frågan är om det över huvud taget går att vara könsneutral i dagens samhälle? En 
mycket stor del av respondenterna menar att intresse är en av de viktigaste sakerna 
att ta hänsyn till när man tipsar om böcker. Det innebär att det är efterfrågan som 
styr,  efterfrågas det böcker om hästar  då  tipsas det om böcker om hästar.  Detta 
innebär även att om en flicka har intresse i hästar så tipsas hon om hästböcker. Jag 
frågar mig hur långt man kan sträcka sig i frågan om könsneutralitet. En respondent 
skriver

I många fall  uppstår  definitivt en stor  klyfta mellan egen övertygelse och den verklighet  i  
vilken du vill göra ett uppskattat jobb. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 8)

Det är flera respondenter som uttrycker liknande åsikter. En menar att det inte alltid 
går att  tipsa könsneutralt, till  exempel vill man inte skrämma bort en pojke som 
sällan är i biblioteket genom att ge honom boktips han absolut inte är intresserad av, 
då kanske han aldrig kommer fråga om hjälpa igen. Det verkar alltså vara en svår 
balansgång mellan efterfrågan och könsneutralitet. Innebär könsneutralitet att man 
inte tar hänsyn till individers intressen om dessa intressen är könsnormativa? Och 
frågan kvarstår  också om huruvida det är  den biblioteksanställdes roll  att  bryta 
könsnormer?

Nästan  alla  respondenter  upplever  att  pojkar  och flickor  läser  olika  sorters 
litteratur. Det var bara en mycket liten del som svarade nej.(Se figur 7 på s. 27) Som 
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jag nämnt tidigare är den här frågan tvetydig då Ja-svaren kan tolkas på olika sätt 
”Ja jag tar hänsyn till det och tipsar därefter” och ”Ja jag tar hänsyn till det och tipsar 
därför könsneutralt”. Man kan man dra slutsatsen att det är folk av båda sorterna 
som svarat ja på den här frågan eftersom det i de andra frågorna framkommer att det 
finns respondenter som är både mot och för könsneutralitet.  Oavsett vilken tolkning 
man gör så kan man dra slutsatsen att biblioteksanställda har en del i reproduktionen 
av könsnormer.  Antingen genom att vidarebefordra könsrollerna genom att tro att 
pojkar och flickor är olika och ska behandlas utifrån detta. Eller genom att medvetet 
ta avstånd från könsnormerna. Skillnaden är att de senare är medvetna om denna 
reproduktion och tar avstånd från det då de anser att hur de talar om litteratur kan 
påverka barnen och de tipsar därför mot normerna. De tidigare är  medvetna om 
reproduktionen och gör det även medvetet eftersom de anser att skillnaderna finns 
där och är viktiga. Oavsett hur dessa respondenter ser på kön, som biologiskt eller 
socialt grundat, så är det tydligt att de ser att samhället är allt för könat för att man 
ska kunna införa ett könsneutralt synsätt. Antingen är könsskillnaderna biologiskt 
grundade,  och  därmed  både  omöjliga  och  onödiga  att  ifrågasätta,  eller  så  är 
könsskillnaderna så socialt grundade att de är omöjliga att bryta. 

Man kan då fråga sig om man måste man vara könsneutral för att vara jämlik? 
Vad  är  problemet  med att  inte vara  könsneutral?  Vilken  påverkan  har  det  på 
jämlikheten? De flesta människor kan vara rörande överens om att jämlikhet är en 
självklarhet i vårt samhälle, detta syns tydligt i min empiri, det är många som lämnar 
kommentarer av typen 

jämställdhet anser jag är viktigare. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 23)

Om det med könsneutralt bemötande menas främjande av jämställdhet! (Enkätrapport, 2010, 
kommentarsruta fråga 22)

Det ses som en självklarhet att vi alla är lika värda. Hirdmans A – a och A – icke A 
gäller  alltså  inte.  Men  det  finns  föreställningar  om att  könen  är  olika,  som i 
Hirdmans A – B-formel, och att detta är bra och inte påverkar jämlikheten. Många 
av mina respondenter menar att man kan behandla folk olika, men med lika värde, 
eftersom de faktiskt är olika. Nackdelen är då att man utgår ifrån genus, det sociala 
könet, hur en människa se ut på ytan, när man tipsar. Man ser inte till individen, utan 
man ser individen som bland annat ett kön och agerar utifrån det. Kåreland skriver 
om till exempel skillnader mellan flick- och pojkprotagonister, hur flickorna är svaga 
och pojkarna är bråkiga. Om man då utgår ifrån att pojkar läser pojkigt och flickor 
läser flickigt så får flickorna läsa om svaga och nervösa protagonister.(Kåreland 2, 
2005) Enligt symbolisk interaktionism och Hirdman är  vi alla  produkter  av vår 
omgivning, hur vi talar om oss själva och vår omgivning är en del i skapandet av de 
normer och föreställningar vi har. (Charon, 2006:29; Hirdman, 2001:25) Med detta 
tankesätt så formar vi pojkar och flickor till två olika kategorier med människor om 
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vi utgår ifrån dessa kategorier när vi talar med dem och tipsar till dem. Vi ger pojkar 
och flickor olika förutsättningar, i synnerhet då den litteratur vi ger till flickor visar 
upp normer om kvinnor som svagare och nervösa kan det få en negativ påverkan. 
Till  exempel tar Kåreland upp protagonisterna Benny (pojke) och Malla (flicka). 
Malla  figurerar  som en försiktig flicka som gör som de vuxna säger, hon är  en 
mormors lilla hjälpreda. Benny  å sin sida figurerar som en busig pojke som gör 
tvärtemot  vad  de  vuxna  säger  och  klarar  sig  alltid  ur  en knipa.  (Kåreland  2, 
2005:28ff och 32ff) Genom Benny och Malla menar Kåreland att flickor och pojkar 
får tillgång till olika uppsättningar regler för hur de ska bete sig och olika mått av 
självständighet, då Malla ständigt är under kontroll av vuxenvärlden medan Benny 
själv tar kontroll över sin tillvaro.(Kåreland 2, 2005:49) Jag håller i högsta  högsta 
grad med Kåreland i detta att pojkar och flickor inpräntas med olika uppsättningar 
regler. Om biblioteksanställda ständigt tipsar om könsneutral litteratur  får flickor 
tillgång till en mycket mer begränsande norm än pojkarna, de lär sig att stå still i 
leden och inte ta sig fram för egen maskin. De normer pojkar får tilldelade sig är  
även de begränsande då de talar om en pojkighet, och senare en manlighet, man 
måste efterleva annars är man inte en riktig pojke eller man. Det är därför i synnerhet 
på bibliotek och andra offentliga omgivningar där vi möter mycket unga barn viktigt 
med könsneutralitet, eftersom det är här vi kan påverka. Vi kan genom könsneutralt 
bemötande skapa trender och normer som inte är baserade på kön för att till slut få 
människor som inte baserar  sin individ och personlighet på  ett  kön och därmed 
möjlighet till att arbeta utifrån ett totalt individperspektiv, det perspektiv som många 
av mina respondenter ansåg vara det viktigaste. 

Könsneutralt arbete
I det här avsnittet beskriver jag hur könsneutralt arbete kan te sig i verkligheten.

Behövs könsneutralt arbete?
En tredjedel av mina respondenter anser att det finns ett behov av riktlinjer kring 
könsneutralt bemötande. En så stor del som en fjärdedel kryssade i ”vet inte”- rutan 
på samma fråga och nästan hälften av respondenterna anser att de själva inte skulle 
gynnas av riktlinjer kring könsneutralt bemötande. Det var alltså ingen överdrivet 
stor del av mina respondenter som tyckte att riktlinjer och regler kring könsneutralt 
bemötande var rätt sätt att ta itu med problemet.  En del verkade även tycka att 
frågan var befängd.

har man förstånd bemöter man automatiskt  alla  individuellt,  det  handlar om att  ställa  rätt  
frågor och läsa av. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)

Det SKA inte behövas! (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)
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Tror inte att det behövs specifika riktlinjer för könsneutralt bemötande. Tror snarare att det är 
viktigt att medvetandegöra vikten av ett gott bemötande överlag, där varje enskild individ får 
hjälp och bemötande utifrån sina egna specifika behov. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta 
fråga 16)

Formella riktlinjer  är inte  en hållbar  strategi,  speciellt  inte  på en mindre arbetsplats.  Det  
betyder inte att inte något bör göras. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)

Det  är  tydligt  att  riktlinjer  och  regler  inte  är  vidare  populära  bland  mina 
respondenter.  Vad som däremot framkom på flera ställen var att det var viktigt att 
upprätta en diskussion om ämnet.

Inte riktlinjer, men en diskussion. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 16)

På frågan om vem som upprättat riktlinjer för könsneutralt bemötande var det en del 
respondenter som hänvisade till sig själva och sina kollegor.

Vi som arbetar här. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 15)

Vi på biblioteket. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 15)

Vi tillsammans i vår värdegrund. (Enkätrapport, 2010, kommentarsruta fråga 15)

I synnerhet den sista kommentaren är talande. Det är inte regler och riktlinjer som 
avgör bemötande, utan det är arbetsplatsens gemensamma värdegrund, det vill säga 
summan av arbetsplatsens individers värderingar och åsikter. För att komma tillrätta 
med folks  värderingar  och åsikter  är  det  inte  regler  som behövs,  utan  snarare 
information och upplysning i form av projekt, föreläsningar och seminarier. 75 av 
116 respondenter  svarade  ja  på  frågan  om  det  är  viktigt  med 
utbildningar/föreläsningar/seminarier om könsneutralt bemötande. Så lite som 19 av 
116 respondenter  menade dock  att  de  haft  tillgång  till  något  slags  projekt  om 
könsneutralt bemötande. (Se figur 20 och 22 på s. 33-34) Alla utom en av dessa 
personer nyttjade även möjligheten och tog del i  projektet.  Man kan  därför  dra 
slutsatsen att det behövs mer jämställdhetsprojekt för biblioteksanställda och även att 
många som har dessa utbildningar tillgängliga faktiskt nyttjar dem.

Jämställdhetsarbete i praktiken

Bland kommentarerna om vem som utformat riktlinjer för könsneutralt bemötande 
var det en respondent som skrev att henoms kommun, Järfälla kommun, genomgått 
ett jämställdhetsprojekt. Jag blev nyfiken på hur den här sortens arbete faktiskt ser 
ut.  Projektet Järfälla kommun var med i hette ”Jämställda kommuner” och resultatet 
presenteras i  broschyren  Jämställda  kommuner  –  en  utmaning.(2007) Projektet 
beskrivs med orden
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Kommunerna  Huddinge,  Järfälla,  Solna  och  Värmdö  har  under  2006–2007  deltagit  i  ett 
gemensamt projekt, Jämställda kommuner – ett sätt att förbättra service och bemötande, med 
syfte att utbilda i jämställdhetskunskap och arbeta med utveckling av några verksamheter med 
siktet  mot  en  mera  jämställd  medborgarservice.  Detta  är  en  inspirationsskrift  för  andra 
kommuner och  organisationer  som vill  veta hur  man gjorde  och  vad man kom fram till.  
(Edström, 2007:baksidan)

I broschyren nämns termen jämställd medborgarservice som beskrivs som att man 
oavsett kön ska kunna förvänta sig ett likvärdigt bemötande när man använder sig av 
kommunens tjänster och service.(Edström, 2007:4) Jämställd medborgarservice kan 
enligt mig likställas med begreppet könsneutralt bemötande då båda begreppen syftar 
till att möta allmänheten på lika villkor oavsett kön.

Ett exempel på hur man arbetat i projektet är i Huddinge där man tittat på sin 
personaltidning Inblicken med genusglasögon och upptäckt en hel del könsmönster.
(Edström, 2007:4) Det fanns tydliga skillnader i hur män och kvinnor porträtterades, 
bland  annat  porträtterades  män  omedvetet  som självständiga  och  företagsamma 
chefer, medan kvinnor porträtterades som kollektiva varelser på låg nivå.(Edström, 
2007:4) För att bryta dessa könsmönster arbetar man nu aktivt med att till exempel 
använda sig av så kallade mönsterbrytare i texterna. Detta innebär att i text och bild 
porträttera människor som bryter könsnormer, till exempel män i förskoleyrket och 
kvinnor i mansdominerade yrken. Personer som gör det som inte förväntas av dem 
enligt  normen –  män  som jobbar  på  dagis  och  kvinnor  som jobbar  i  skogen. 
(Edström, 2007:4) Det poängteras att det är viktigt att man inte presenterar dessa 
normbrytare som just normbrytare dock, utan poängen är att de ska figurera i text 
och bild som vanligt, på lika  villkor. (Edström, 2007:5)  Dessa sätt att  göra små 
ändringar i vår omgivning, i detta fall i en tidning, kan ses som de symboler Charon 
beskriver som  byggstenar i  vårt  samhälle. (Charon, 2006:61)  Symboler  är   en 
mängd medvetna ord och ageranden och kan användas på en mängd olika sätt för att 
få olika effekter.(Charon, 2006:61) I detta fall används symbolerna som ett sätt att 
påverka vår värdegrund, genom att föra in små ändringar i vår omgivning hoppas 
tidningsskrivaren att hen ska kunna påverka vår syn på kön.  Detta tillvägagångssätt 
kan ses som ett slags kompensatorisk pedagogik då man  medvetet ta hänsyn till kön 
för att bryta normer och förändra folks tankegångar. Man spelar på könsnormerna, 
men gör tvärtom  för att göra en poäng. (Jämställd förskola och skolas hemsida > 
Arbeta med jämställdhet > Kompensatorisk pedagogik, 2010-04-08)

Ett  annat  exempel  på  var  könsnormer  lyste  genom var  när  det  gäller  hur 
Huddinges  handläggare  remitterade  arbetslösa  klienter  till  olika  instanser.  En 
granskning visade att kvinnor och män får tillgång till olika aktiviteter beroende av 
deras  kön.  Det  handlade  mycket  om  handläggarens  inställning,  till  exempel 
skickades  kvinnor  mestadels  till  sömnad  och  caféverksamheten  medan  män 
skickades till måleriet. (Edström, 2007:5) Några aktiva lösningar på problematiken 
presenteras inte, men man menar att eftersom diskussionen nu är öppen så tror man 
att handläggare kommer tänka mer på det och till exempel se över alla aktiviteter 
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istället för att säga ”tyvärr är det kö till caféverksamheten så du får vänta”. På sikt 
hoppas man att jämställdhetsarbetet ska leda till att alla erbjuds samtliga aktiviteter 
på lika villkor, oavsett kön.(Edström, 2007:6) Charon menar att vi ser verkligheten 
genom våra perspektiv och det är genom dessa perspektiv vi silar verkligheten och 
skapar vår egen sanning.(Charon, 2006:2-4) I Huddinge menar man att en lösning 
på problemet med olika bemötande är att påverka hur folk tänker, det vill säga ändra 
deras värdegrund och tillsätta ett nytt perspektiv i folks tankar.  Man kan kalla det 
för att ge dem ett par genusglasögon genom vilka de ser verkligheten.

På folkbiblioteket i Järfälla kommun har man tagit på sig genusglasögonen. De 
menar att det är  viktigt att  ta ett steg tillbaka och titta på sig själv med kritiska 
glasögon för att upptäcka om man bemöter folk utifrån fördomar, invanda traditioner 
och förutfattade meningar om kvinnor och män. (Edström, 2007:9) Personalen på 
biblioteket har märkt av stora skillnader i hur män och kvinnor använder biblioteket. 
Bland annat så lånar kvinnor mer böcker och de lånar även i högre grad böcker till 
andra än sig själva, till exempel till åldrade föräldrar och barn. Män lånar överlag 
mindre böcker och frågar även om hjälp mer sällan. (Edström, 2007:10) Personalen 
poängterar att de har böcker och plats för alla men att det är tydligt att kvinnor och 
män lånar och använder biblioteket på olika sätt och frågar sig därför om de själva 
bidrar  till  detta,  hur  kan  personalen hjälpa  besökarna  att  hitta  det  de  vill  och 
samtidigt bredda deras intressen?(Edström, 2007:11) Personalen menar att delar i 
arbetet är att till exempel se över tidningsutrymmet och göra det mer välkomnande 
för kvinnor och även att se till att få in mer manliga förebilder bland personalen.
(Edström, 2007:11)  Dessa strategier är  inte könsneutrala.  Att få in mer manliga 
förebilder i personalen kan ses som ett slags kompensatorisk pedagogik. Att se över 
tidningsutrymmet för att göra det mer välkomnande för kvinnor utgår dock i högsta 
grad från att män och kvinnor är olika och lockas av olika saker. Frågan är  vad man 
menar med att göra om utrymmet. Syftar man till att avköna utrymmet, det vill säga 
ta bort eventuella manligt kodade attribut, kan se det som ett led i könsneutralitetens 
syfte. Menar man dock att införa mer kvinnliga attribut för att locka dit kvinnor är 
det svårt att se det som något annat än könskonserverande.

I  broschyren  talas  det  mycket  om  ögonöppnare,  nya  synsätt  och 
genusglasögon/genuslupp.  Många  deltagare  menar  att  så  fort  de  blivit 
uppmärksammade på könsmönster och deras närvaro i verksamheten är det svårt att 
blunda för dem. Det blir tydligt att könsmönster är ständigt närvarande och att de 
påverkar våra dagliga handlingar, konsekvensen blir att kön även har betydelse för 
den service besökaren får.( (Edström, 2007:13) En respondent i min undersökning 
nämner  också  vikten  av  den här  sortens ögonöppnare  då  hen hänvisar  till  ”Vi 
tillsammans  i  vår  värdegrund”  på  frågan  vem  som  formulerat  riktlinjer  för 
könsneutralt  bemötande  på  arbetsplatsen.  (Enkätrapport,  2010,  kommentarsruta 
fråga 15) Det viktiga är alltså inte regler och riktlinjer, utan det viktiga är hur vi ser 
på saker, vilka glasögon vi har på oss och medvetenhet.  I alla dessa fall är det lätt att 
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se de perspektiv Charon talar om. Vår syn på verkligheten silas alltid genom våra 
perspektiv. (Charon, 2006:2-4) Det som i broschyren kallas för genusglasögon eller 
genuslupp kan tolkas som perspektiv. Charon menar att perspektiv är föränderliga 
och icke-stabila. Det går alltså att förändra perspektiv eller ha flera olika perspektiv. 
(Charon, 2006:5 och 8) I broschyren återkommer man hela tiden till möjligheten att 
påverka människors sätt att se på saker, att  ge dem nya perspektiv, och genom att ge 
dem dessa  nya  perspektiv  ge  dem möjligheten  att  fortsätta  påverka  andra,  till 
exempel besökarna. Det är tydligt att man anser att perspektiv kan förändras och 
även föras vidare genom social interaktion men även genom nedskrivna symboler i 
form av till exempel en tidning. 

Många av mina respondenter verkar vara av åsikten att diskussion kring kön och 
genus  är  viktigt.   Två  tredjedelar  av  respondenterna  anser  det  vara  viktigt  att 
diskutera könsneutralt bemötande och majoriteten av respondenterna tycker att det är 
viktigt  att  utbildningar,  föreläsningar och seminarier  om könsneutralt  bemötande 
finns.  (Se  figur 18  på  s. 33  och  figur 22  på  s. 37)  Detta  visar  på  att  mina 
respondenter även de håller med om att vägen till jämställdhet går genom upplysning 
och perspektivförändringar.
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Avslutande diskussion

Det framgår tydligt i min undersökning att frågor kring kön och genus är oerhört 
komplexa och att  det  är  väldigt  svårt  att  definiera  vad  jämställdhetsarbete och 
könsneutralitet  innebär.  Jag  vill  därför  lyfta  diskussionen och fokusera  frågorna 
varför är könsneutralitet så viktigt? Hur kan man införa könsneutralitet? Går det i 
vårt könade samhälle?

Jag  ser  i  min undersökning en vilja  till  förändring och en medvetenhet om 
könsreproduktion  och  vikten  av  könsneutralt  bemötande,  både  hos  dem  som 
accepterar  uttrycket  könsneutralitet  och  hos  dem  som  beskriver  könsneutralt 
bemötande men ifrågasätter begreppet. Jag ser dock även en hel del motstånd mot 
både begreppet könsneutralitet och mot diskussion kring frågor om kön och genus i 
allmänhet.  Det  kan  se  ut  som att  jag  säger  emot  mina  respondenter  i  den här 
uppsatsen, att jag skriver dem på näsan och säger att de tycker fel i hur de bemöter 
pojkar och flickor. Det är dock inte det som är poängen. Min utgångspunkt och min 
tes är att reproduktion av kön är ständigt närvarande i samhället. Inte ens den mest 
medvetna av människor står utanför samhället och dess påverkan på den enskildes 
normer. Jag märker att jag själv, välutbildad inom genus och den eviga feministen, 
med lätthet använder ord som ”pojkiga intressen” och ”flickbok”. Jag har i efterhand 
fått gå genom texten för att  vända om ordningen på pojkar och flickor på vissa 
ställen eftersom jag  automatiskt skriver pojkar först och även att jag mycket lätt  
skriver hon om mina respondenter eftersom det är  så självklart  i  mitt  huvud att 
bibliotekarier  är  av  kvinnligt kön. Det är  just  det här  som är  min poäng. Vi är 
ständigt en del i reproduktion av kön och könsnormer och vi är alla en produkt av 
vår omgivning och de normer som florerar oavsett om vi är medvetna om det eller 
inte. Detta blir även tydligt hos mina respondenter då det är uppenbart att  man i 
princip alltid måste relatera till kön och skillnader mellan pojkar och flickor på något 
sätt, även i de fall då man försöker agera könsneutralt.

En fråga som aktualiserades i undersökningen var vad som egentligen är  att 
bryta  könsnormer.  En  respondent  skriver  om hur  hen  tipsar  pojkar  om flickig 
litteratur  för att  de ska läsa om det andra könet och därmed lära sig hur flickor 
fungerar. Här vill jag påstå att det är en enorm skillnad mellan att förändra vad en 
person läser och att bryta könsnormer. Att tipsa en pojke om att läsa flickböcker för 
att  ”se in i  den flickiga välden” är  inte att  bryta  könsnormer, det är  tvärtom att  
reproducera och cementera existerande könsroller. Med denna metod understryker 
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man att det är skillnader mellan könen och baserar bokvalet på dessa skillnader. Att 
vara könsneutral och bryta könsnormer innebär ett uteslutande av dessa könsnormer, 
det vill säga att välja en bok helt utan att ta hänsyn till kön. Detta kan dock vara 
extremt svårt då vårt samhälle är så i allra högsta grad könat. Det gå i princip inte att 
utesluta kategorisering med anledning av kön eftersom vi alla, ständigt i vår vardag 
tänker i banor om kvinna och man. Till och med en hel del av de strategier vi har för 
att nå jämställdhet baseras på könsskillnader, till exempel kompensatorisk pedagogik 
som jag presenterar tidigare i undersökningen. Det är med andra ord inte så lätt att 
bryta  mot  könsnormer  även  om  man  har  ett  könsneutralt  bemötande  eftersom 
personer redan är könade från början. Till  exempel är våra intressen baserade på 
vilka normer och föreställningar vi har kring hur flickor och pojkar är. En flicka som 
ber om könskonservativ litteratur, till exempel en hästbok, har redan från början en 
uppsättning intressen som är baserade på könsnormer, att flickor gillar hästar. Det 
blir  då  en  balansgång  mellan  könsneutralitet  och individperspektiv  eftersom ett 
könsneutralt synsätt i allra högsta grad ser till individen, men ett intresse är också en 
del av individen men samtidigt även en produkt av våra normer. Det blir i ett sådant 
sammanhang  svårt  att  vara  könsneutral  då  man  genom  att  tipsa  flickan  om 
hästböcker reproducerar och cementerar könsnormer men samtidigt ser till personens 
individ då man tillfredsställer ett intresse som redan existerar. Det går heller inte att 
utesluta det faktum att flickor och pojkar kan ha könskonservativa intressen de fått 
helt oberoende av könsnormer. En flicka kan ju självklart gilla hästar och därmed 
vilja läsa hästböcker utan att för den sakens skull vara påverkad av sin omgivning. 
Och  egentligen  så  spelar  det  ingen  roll  hur  hon  fått  sitt  intresse  då  ett  redan 
existerande intresse de facto är ett intresse. Man kan inte låta bli att ta hänsyn till en 
persons intressen bara för att man anser dem vara könskonservativa. Varför ska man 
då  vara  könsneutral  på  biblioteket?  Hur  kan  man  möta  denna  flicka  med 
könskonservativa intressen? Poängen med könsneutralitet är inte att gå emot hennes 
intressen och ge henne böcker hon inte vill ha. Poängen är  snarare att  ge henne 
möjlighet att själv välja sina intressen. Att ge henne tillgång till en vidd av olika 
sorters litteratur oberoende av vilka intressen könsnormer påstår att hon ska läsa. 
Förhoppningsvis  kommer  man  på  detta  sätt  ge  henne  en  möjlighet  att  bryta 
könsnormer och välja en bok hon vill läsa oberoende av kön, oavsett om denna bok 
är kvinnligt eller manligt kodad. Detta innebär inte att man nödvändigtvis behöver 
pracka på henne litteratur hon inte efterfrågat, utan det handlar snarare om att tipsa 
om litteratur som kan tänkas vara intressant för henne oavsett hennes kön. Detta 
sätter dock även press på dem som producerar böcker, inte bara den som förmedlar 
dem. Det är svårt att förmedla litteratur på ett könsneutralt vis om böckerna har röda 
och gröna ryggar, kodade för att tilltala en enkönad publik. Det finns ett stort behov 
av mer könsneutral litteratur som kan tilltala en bredd av individer oberoende av 
deras kön och oberoende av de intressen som kopplas ihop och som tolkas som 
tillhörande ett visst kön.
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Jag  vill  här  återkoppla  till  en  av  mina  stora  poänger  med  den  här 
undersökningen:  att  könsneutralitet  är  en  del  i  tillgänglighetsdebatten  och  en 
nödvändig del av individfokus. Tillgänglighet är det alternativ som hamnar i toppen 
på majoriteten av respondenternas listor över frågor som är viktiga att diskutera på 
biblioteket medan kön- och genusfrågor prioriteras lågt. (Se diskussion på s. 39) Jag 
menar dock att dessa två, tillgänglighet och genusfrågor, går hand i hand då den 
biblioteksanställda i egenskap av att vara det såll som bibliotekets utbud silas genom 
i  allra  högsta  grad  kan  stävja  tillgängligheten om hen har  ett  könskonservativt 
synsätt. Med andra ord anser jag könsneutralitet vara en fråga som i allra högsta grad 
bör prioriteras på biblioteket. Frågan kvarstår dock om man över huvud taget kan 
påverka de normer och föreställningar som finns? Jag menar att man absolut kan det. 
Vår egen sanning, det vill säga vår världsbild, kan vi få på flera olika sätt. En av de 
viktigaste påverkarna är en auktoritet som dikterar vår sanning.(Charon, 2006:14-
15) En biblioteksanställd kan i högsta grad ses som en auktoritet i människors liv, i 
synnerhet i barns liv, då den biblioteksanställda på sätt och vis är det hinder som står 
mellan människan och litteraturen. Det är den biblioteksanställda som väljer vad och 
hur  besökarna  ska  se  de  böcker  som  finns  tillgängliga.  Det  är  även  den 
biblioteksanställda som i hög mån bestämmer vad det är som ska köpas in. För ett 
barn blir ofta bibliotekarien en auktoritet i likhet med läraren då det är bibliotekarien 
man frågar för att få tillgång till böckerna. Det går heller inte att bortse ifrån det 
faktum  att  en  biblioteksanställd  har  en  ganska  stark  roll  i  den  kulturella 
omgivningen som omger en människa. Vi lever i en social värld som dikterar vår 
sanning så denna kulturella omgivning är med och påverkar hur vi ser på världen 
runt omkring oss. (Charon, 2006:14-15) Alla vuxna i samhället kan sägas ha ett 
ansvar att förmedla bra och jämställda normer till barn och ungdomar. Detta ansvar 
är  dock  ett  personligt  ansvar  och  ingen  kan  påtvinga  det  någon  annat.  I 
diskrimineringslagen står det  att diskriminering är förbjuden för den som ”bistår 
allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp, eller på 
annat  sätt  i  anställningen  har  kontakter  med  allmänheten.”  (Sveriges  riksdags 
hemsida > Dokument > Lagar > Svensk författningssamling > Diskrimineringslagen, 
2010-03-08)  Eftersom  diskriminering  innebär  särbehandling  tolkar  jag  icke 
könsneutralt bemötande som diskriminerande. Biblioteksanställda är anställda för att 
ha  kontakt  med  och  bistå  allmänheten  med  upplysning,  vägledning  och  råd  i 
allmänhet. Att biblioteksanställda bemöter pojkar och flickor på olika sätt genom att 
till  exempel  tipsa  könskonservativt  bör  alltså  i  högsta  grad  räknas  som 
diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Biblioteksanställda är alltså i egenskap 
av  att  vara  anställda  i  allmänhetens  namn  ansvariga  för  att  inte  förmedla 
diskriminerande tankemönster. Frågor kring kön och genus bör med andra ord i 
högsta grad prioriteras inom biblioteksvärlden.

Vad är då poängen med att göra detta? Om vårt samhälle redan är så pass könat 
som det är kan vi då förändra det? Hur långt kan vi förändra vårt seende? Jag hävdar 
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att genom att vidga våra egna personliga perspektiv kan vi även vidga den verklighet 
vi  lever  i.  Charon  gör  upp  en  lista  över  fem  centrala  idéer  inom  symbolisk 
interaktionism. Jag vill uppehålla mig vid två av dessa. Den ena är att människan är 
social  och livslång social  interaktion  mellan  människor  gör  oss till  dem vi  är. 
(Charon, 2006:29) Den andra är att människan är aktivt delaktig i allt som händer. 
Vi är produkter av vår omgivning men vi gör även aktiva val som blir en del i den 
eviga  reproduktionen  av  världen.(Charon,  2006:30)  Det  är  här  kärnan  i  mitt 
resonemang ligger. Genom att vidga våra egna vyer, kan vi vidga även samhället 
vyer och få en mer öppen och vid definition av vad individ innebär. En definition 
inom vilken kön inte är en bestämmande faktor. Det är vi, alla enskilda individers 
värdegrund, som tillsammans utgör samhällets gemensamma värdegrund. Om vi då 
kan förändra något hos oss själva kan vi i längden även förändra samhället och dess 
normer.  Om  vi  tar  på  oss  våra  genusglasögon och  aktivt  tar  avstånd  från  de 
konserverande normer vi ser kan vi i längden förändra dessa normer.

Utifrån min undersökning verkar  det som att  det är  en bit  kvar  till  ett  helt 
könsneutralt  förhållningssätt. Samma personer som menar att  könsneutralitet och 
jämställdhet är oerhört viktigt visar även hur svårt det är att släppa kategoriseringen 
kön då de hela tiden relaterar till kön på något sätt. Det kan vara mycket svårt att  
inkorporera könsneutralitet till fullo i och med att vårt samhälle är så pass könat som 
det är. Det är dock inget tvivel om att det finns ett behov av diskussion kring ämnet 
bemötande gentemot könen. Jag ser det som att könsneutralitet kanske snarare är en 
målsättning än något man kan inkorporera i verksamheten direkt. För att kunna nå 
detta mål måste vi dock först precisera varför detta mål är så svårt att uppnå. Jag tror 
att  det  största  hindret  är  de  föreställningar  som finns kring  feminism och vårt 
jämställda Sverige. Man tror att könsneutralitet innebär att ignorera det självklara, 
att det finns två kön. Jag tror även att det är en skrämmande tanke att ge upp en av 
de mest grundläggande kategorierna man delar in världen i, det vill säga kön. Hur 
ska  man  förhålla  sig  till  världen  om  man  tar  bort  en  av  de  självklara  och 
grundläggande  kategorierna  vi  har?  Jag  menar  i  likhet  med  Hirdman  att  vår 
genusordning ses som så självklar  och könskontraktens bojor är  så starka  att  vi 
kanske inte ens tänker tanken att bryta dem.( Hirdman, 2001:75) Många menar att 
de gärna tar del i eller åtminstone ser positivt på jämställdhetsarbetet, alltså att se till 
att alla är lika värda. Vi har kommit långt i jämställdhetsarbetet, kvinnor har rösträtt 
och ses som människor jämlika män juridiskt. Många anser att vi därmed nått stora 
mål och att jämställdhetsarbete i dagens jämställda Sverige inte längre syftar till lika 
värde, utan till ett totalt utraderande av kön och därmed en syn på människan som en 
grå identitetslös massa. Jag anser dock att vi fortfarande har mycket att jobba på då 
det gäller vårt samhälles genuskontrakt. Det är inte hierarkier som är intressanta utan 
snarare kontrakten mellan oss människor som bestämmer hur män och kvinnor ska 
bete sig och vara.(Se Hirdmans genuskontrakt på s. 19) De här kontrakten behöver 
inte innebära olika värde, att kvinnor eller män värderas sämre. Däremot begränsar 
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det  tillgängligheten  för  individen,  inom  alla  områden,  eftersom  de  begränsar 
individen. Alla  medborgare av samhället har  enligt mig ett personligt ansvar att 
förmedla bra och jämlika normer till barn och ungdomar. Personer som är anställda i 
allmänhetens tjänst har dock även ett ansvar utöver det personliga. ”Jag har inte 
makt  att  förändra  världen”-tankar  fungerar  inte  eftersom vi  alla  i  enlighet med 
symbolsik interaktionism är medskapare av den värld vi lever i. Hur vi agerar och 
talar i möten med varandra är vad som skapar vårt samhälle. Därmed besitter vi alla 
möjligheten och makten att förända vår omgivning genom att starta med att förändra 
oss själva. I egenskap av att vara auktoriteter  bör vi som biblioteksanställda ta vårt 
ansvar  och sätta  på  oss genusglasögonen, för  det  är  enbart  då  vi  kan  börja  se 
individen vi har framför oss.
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Sammanfattning

Jag  inleder  min  undersökning  med  att  se  hur  jämställdhet  och  könsneutralitet 
regleras i lagen. På högre nivå, i diskrimineringslagen, regleras hur personer med 
offentlig anställning ska bemöta allmänheten. Det nämns specifikt att diskriminering 
med anledning av kön inte är ok. Biblioteksanställda räknas in i dessa personer med 
offentlig  anställning.  På  mer  biblioteksnära  nivå  faller  formuleringar  om 
diskriminering på grund av kön bort. I Bibliotekslagen nämns allas lika värde, men 
jag  kan  inte  utläsa  något  som kan  tolkas  som jämställdhetsfrämjande.  Vid  en 
granskning  av  litteratur  om utformandet  av  jämställdhetsplaner  framgår  det  att 
bemötande gentemot besökaren inte regleras genom dessa,  utan  bara  bemötande 
gentemot arbetskamrater. Inte heller i DIKs yrkesetiska riktlinjer nämns bemötande 
gentemot  besökare  med  anledning  av  kön.  Avsaknandet  av  ett 
jämställdhetsperspektiv  med  betoning  på  bemötande  av  besökare  är 
anmärkningsvärt. I synnerhet då ett sådant jämställdhetsperspektiv är närvarande i 
diskrimineringslagen bör det även vara aktuellt på mer biblioteksnära nivå.

Det är tydligt att respondenterna anser att pojkar och flickor är väldigt olika med 
olika uppsättningar intressen och sätt att vara och bete sig. En rad olika synsätt på 
dessa olikheter framkommer. En stor del av respondenterna menar att könsskillnader 
är biologiskt grundade, pojkar och flickor läser olika litteratur eftersom de sedan 
födseln har olika intressen och sätt att vara. En del menar dock att skillnader mellan 
könen är socialt grundade, att vi genom vårt sätt att vara mot varandra tillsammans 
kodar olika kön på olika sätt. En gemensam nämnare för båda dessa olika synsätt är 
att  resultatet blir att  flickor och pojkar läser olika litteratur  och har olika sorters 
intressen och att boktipsande blir beroende av dessa skillnader.

En  mycket  stor  del  av  mina  respondenter  menar  att  tillgänglighet  är  den 
viktigaste frågan på bibliotek medan frågor kring kön och genus prioriteras lågt, 
ibland finns det inte ens med på listan över viktiga frågor att diskutera på biblioteket. 
Jag hävdar att könsneutralitet  är en tillgänglighetsfråga. Den biblioteksanställda är 
det såll genom vilket besökaren får utbudet silat.  Bibliotekarien har  ansvar över 
tipsande, hur böckerna står i hyllorna, vilka böcker som står i hyllorna, vilja böcker 
som köps in och så vidare. Då kön och genus  är tillgänglighetsfrågor bör de ha en 
självklar och viktig plats på biblioteket.

Jag  märker  hos  många  av  mina  respondenter  en  motvilja  gentemot  ordet 
könsneutralitet. Flera respondenter nämner vikten av jämlikhet och jämställdhet men 
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ifrågasätter ordet könsneutralitet. Flera menar att könsneutralitet skulle innebära att 
se världen som en grå massa där alla är lika och ingen individualitet. Jag menar dock 
att  det  är  helt  tvärtom,  könsneutralitet  innebär  snarare  en  möjlighet  till  totalt 
individtänk då man med ett könskonservativt synsätt ser två kön, man och kvinna, 
och en uppsättning sätt att vara kopplat till detta. Med ett könsneutralt synsätt ser 
man  istället  individen och dennes möjlighet  att  vara  precis  hur  som helst,  helt 
oberoende av kön. Jag vill gå så långt som att påstå att  om man ska ha individfokus 
måste  man  vara  könsneutral  och  komma  bort  från  den  eviga  pojke/flicka-
uppdelningen. 

I slutet på min undersökning presenterar jag hur arbete kring könsneutralitet kan 
se ut i verkligheten genom att ta exempel ur projektet ”Jämställda kommuner”. I 
projektbroschyren talar många om  så kallade ögonöppnare, att de genom projektet 
börjat se könsmönster och att detta ger dem möjlighet att ifrågasätta och bryta dessa 
mönster. De har så att säga tagit på sig sina genusglasögon och ser nu verkligheten 
ur  ett  mer könsanalyserande perspektiv. Många av mina respondenter menar att 
information och diskussion är  viktiga  delar  i  jämställdhetsarbetet på  biblioteket. 
Majoriteten av mina respondenter anser att det är viktigt att diskutera könsneutralt 
bemötande  och  att  utbildningar,  föreläsningar  och  seminarier  om  könsneutralt 
bemötande bör finnas.

De slutsatser jag drar är att könsnormer är möjliga att förändra och att frågor 
kring kön och genus bör prioriteras i egenskap av att vara tillgänglighetsfrågor. Vårt 
samhälle är  gravt könat  och därför kan förändringar kring en så grundläggande 
kategori som kön kännas omöjligt att införa. Jag menar dock att det är möjligt då vi 
alla besitter möjligheten och makten att förändra vår omgivning och våra kollektiva 
värderingar  genom  att  börja  med  oss  själva  och  vår  egen  värdegrund. 
Biblioteksanställda har  dessutom i och med sin roll som auktoriteter i samhället ett 
ansvar utöver det personliga. Om vi alla satte på oss genusglasögonen kan vi, så 
småningom, göra kön och genus till mindre viktiga kategorier och därmed börja se 
varandra och våra besökare som individer.
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Bilaga 1. Enkätfrågor

1. Kön
2. Ålder
3. Yrkestitel/position på biblioteket
4. Har du en biblioteksutbildning?
5. Vad arbetar du på för slags bibliotek?
6.  Har  du  en  litteraturförmedlande  roll  gentemot  barn  och  ungdomar  på 

biblioteket?
7. Upplever du att pojkar och flickor läser olika typer av böcker?
8. Tar du hänsyn till det när du tipsar om böcker?
9. Har ni broschyrer riktade till specifikt pojkar eller flickor på biblioteket?
10. Har ni verksamhet riktad till specifikt pojkar eller flickor på biblioteket?
11. Vilka faktorer hos låntagaren spelar in när du tipsar om böcker? Kryssa i 

flera boxar om du vill.
12. I vilka sammanhang diskuterar du bemötandefrågor? Kryssa i flera boxar 

om du vill.
13. Vilka frågor tas upp under dessa diskussioner? Kryssa i flera boxar om du 

vill.
14. Finns det på din arbetsplats några riktlinjer om könsneutralt bemötande?
15. Vem har formulerat dessa riktlinjer?
16. Finns det ett behov av riktlinjer kring könsneutralt bemötande?
17. Skulle du känna dig stödd av riktlinjer kring könsneutralt bemötande?
18.  Tycker  du  att  det  är  viktigt  att  diskutera  könsneutralt  bemötande  på 

arbetsplatsen?
19.  Vet  du  vem du  ska  vända  dig  till  om du  har  frågor  om könsneutralt 

bemötande?
20. Finns det utbildningar/föreläsningar/seminarier om könsneutralt bemötande 

tillgängliga på ditt arbete?
21. Har du nyttjat dessa utbildningar/föreläsningar/seminarier?
22.  Tycker  du  det  är  viktigt  med  utbildningar/föreläsningar/seminarier  om 

könsneutralt bemötande?
23.  Behövs  det  mer  eller  mindre  utbildningar/föreläsningar/seminarier  om 

könsneutralt bemötande?
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24.  Borde  utbildningar/föreläsningar/seminarier  om  könsneutralt  bemötande 
vara  obligatoriska  för  biblioteksanställda  som  har  en  litteraturfrämjande  roll 
gentemot barn och ungdomar?

25. Rangordna alternativen nedan, där 1 är den viktigaste frågan att diskutera på 
bibliotek. Skriv din lista i kommentarfältet nedan. Om du inte vill eller kan svara på 
den här frågan kan du lämna fältet tomt. Lägg gärna till alternativ om mina exempel 
inte passar och kommentera gärna.

Etnicitet
Kön/genus
Funktionshinder
Tillgänglighet
Icke läsare
Dyslektiker
Läsfrämjande
Personaltäthet
Ekonomi
26. Har du några kommentarer eller åsikter kring könsneutralt bemötande eller 

den här enkäten får du gärna skriva det här!
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