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Abstract 
The aim of this study is to examine how norms about gender are constructed in the 

meeting with the library user as experienced by the librarian, with a focus on 

recommendation of books as a social practice. Questions that the study asks are if the 

librarians experience that norm critical notions are expressed in the meeting with the 

user, if the book recommendation as a social practice can strengthen and/or challenge 

norms and if the library as a room, what it contains and how it is structured, can affect 

the book recommendation as a social practice where norms are constructed or 

questioned. The study conducts interviews with six librarians who work with children’s 

literature, and parts of the interviews were done while walking through the children’s 

section at the participants libraries to respond to the question about how the room 

affects the book recommendation as a social practice. The theoretical framework that 

has been used consists of Connell’s theory about masculinity and Hirdman’s theory 

about the gender system and its gender contract. The results of the study shows that 

norms about gender are constructed in the book recommendation meeting with the 

library user, as experienced by the librarian, and it exists a gender contract at the library 

that contributes to reproduce a distinction between boys and girls. In the analysis a 

masculine reading hierarchy-model with three stages are presented, to understand how 

masculinity norms and the gender system affect boys reading habits, but also how the 

library room can affect it. 

 

Nyckelord 
Bibliotek, bibliotekarie, boktips, litteraturförmedling, normer, maskulinitet, hästhylla, 

folkbibliotek, genus, genussystemet 

 

Tack 
Först och främst vill jag tacka bibliotekarierna jag har intervjuat för deras tankar och 

reflektioner. Det är en ödmjuk, ärlig och inkännande kår som finns på biblioteken, en 

skön känsla att vila i. Jag vill också framföra ett stort tack till min handledare Anna 

Lund för engagerande och utvecklande råd och samtal genom hela processen. Max 

Ankarvik, Emma Blom och Elin Lindsmyr har gjort kritiska genomläsningar av texten 

och även bidragit med stöd och uppmuntran, vilket förtjänar ett stort tack. Sist men inte 

minst riktar jag ett tack till alla som arbetat med de genusvetenskapliga kurserna på 

Linnéuniversitet, då ni har givit fantastiska förutsättningar för ett bra lärande. 
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1 Inledning 
Sommaren 2015 vikarierade jag som bibliotekarie på ett stadsbibliotek i södra Sverige. 

En dag berättade en kollega lätt frustrerat för mig om en mamma som med sin 11-åriga 

son hade bett om ett boktips. Boken fick enligt mammans kriterier inte vara för läskig, 

det fick inte vara fantasy, inte innehålla för mycket sex och det fick heller inte vara 

inom humorgenren. “Vad finns det då kvar att tipsa om till en 11-årig kille?!” undrade 

min kollega när vi var ensamma, och jag höll med, då det stod helt still i huvudet på 

mig. Ett par dagar senare funderade jag fortfarande över dilemmat, och insåg att jag i 

den åldern hade läst mängder med böcker som inte var fantasy, inte var för läskiga, inte 

innehöll för mycket sex eller föll inom humorgenren. Varför hade jag inte kommit att 

tänka på dem? För att huvudpersonerna i mina böcker inte hade varit killar, givetvis. 

Jag, genusvetaren, hade i mitt tankesätt fallit offer för genussystemet. I och med den här 

händelsen föddes idén till följande uppsats om bibliotekarier och boktips, samt om vilka 

normer som kan finnas i mötet med barn. 

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Barns läsning 

Efter PISA-undersökningen
1
 2012 framstod det tydligt att svenska ungdomars resultat i 

skolan fortsätter att försämras. För första gången låg svenska ungdomar under OECD
2
-

genomsnittet i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Undersökningen visade 

även att pojkar i högre utsträckning än flickor har ett försämrat resultat inom samtliga 

tre ämnesområden. År 2011 tillsattes vad som kom att kallas Litteraturutredningen, som 

2012 lämnade över sitt slutbetänkande, Läsandets kultur även känd som SOU 2012:65, 

med syfte att analysera litteraturens ställning, “[...] mot bakgrund av de förändringar 

som skett under de senaste åren vad gäller läsvanor, läsförståelse och den tekniska 

utvecklingen” (SOU 2012:65, s. 29). Den tar bland annat upp resultaten från PISA-

undersökningen, och hävdar att det är komplext att förklara orsakerna till den 

försämrade läsförståelsen samt skillnaden mellan pojkar och flickor. De potentiella 

förklaringar som ges finns både på individuell och strukturell nivå. På en individnivå 

redogörs det för att datorer och internetanvändning ökat vilket kan ha ett samband med 

försämrad läsning. På en strukturell nivå menar man att skolan har förändrats och blivit 

                                                 
1
 PISA (Programme for International Student Assessment) mäter bland annat 15-åringars läsförmåga 

(SOU 2012:65, s. 49). 
2
 OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), en internationell organisation med 

34 medlemsländer varav Sverige är ett, som jämför och analyserar statistik och även skall fungera som 

forum för utbyte av idéer och erfarenheter (Regeringen, 2015). 
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sämre på att lära ut läsning. En annan förklaring som ges är också att läslusten har 

försämrats, vilket i sin tur har försämrat läsförståelsen (ibid., s.58). Gunilla Molloy 

skriver i Dagens Nyheter angående Läsandets kultur att en genusanalys saknas i och 

med de förklaringar som ges kring varför pojkar och flickors läsning skiljer sig. Hon 

menar att mycket ansvar läggs på skolan av den anledning att det är där det 

uppmärksammas, men att det för den sakens skull inte betyder att det är där skillnaderna 

uppstår. Vidare menar Molloy att pojkar inte läser på grund av att läsning kodas som 

feminint, och i konstruerandet av en maskulin identitet blir därför att ta avstånd från det 

feminina (exempelvis läsning) högst väsentligt (Molloy, 2013). 

 

1.1.2 Folkbibliotekets läsfrämjande uppdrag 

Jag ämnar i denna undersökning att utgå från bibliotekariernas perspektiv och hur de 

upplever sitt läsfrämjande arbete. I Bibliotekslagen 7 § står följande: “Folkbiblioteken 

ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur”, och i 8 § att “Folkbiblioteken ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling 

och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 

och förutsättningar” (SFS 2013:801). Svensk Biblioteksförening
3
 utkom 2008 med en 

rapport som bland annat redogör för hur läsfrämjande insatser för barn och vuxna skall 

kunna få en ny aktualitet, och hur statens stöd till detta skall förbättras. I inledningen av 

rapporten framkommer att många av folkbibliotekens medarbetare upplever ett behov 

av en metodutveckling i det läsfrämjande arbetet som bedrivs, och en vilja att arbeta 

mer med andra konstformer samt att tänka mer på biblioteksrummet när det gäller 

läsfrämjande. Något som också nämns i rapporten är att bristen på personal ofta upplevs 

mer påtaglig än bristen på medier, samt att kunskap och utbildning inom 

litteraturförmedling är viktigt (Lindberg, 2008, s. 3ff). Boktipset som förmedlingsform 

är en norm, ett förgivettagande av en outtalad praktik, som sker hela tiden på 

biblioteket, och hittills är de ögon som riktats mot fenomenet få. Därför har jag valt att i 

min undersökning fokusera boktipset som social praktik, för att titta på de eventuella 

normer som kan finnas i det som i sig självt är en norm för bibliotekarierna. 

 

                                                 
3
 Svensk Biblioteksförening är en ideell förening som har både bibliotek och enskilda personer som 

medlemmar. Föreningen verkar för att “[...] öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt 

för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter.” (Svensk Biblioteksförening, u.å). 



  
 

3 

1.1.3 Biblioteket som normkritiskt rum - HBT
4
-certifieringar, Regnbågshyllor och 

SAB
5
-systemet. 

En rådande samtalsdiskurs inom biblioteksväsendet är HBTQ-perspektivet på 

biblioteken, vilket bland annat har tagit sig i uttryck i HBT-certifieringar och så kallade 

Regnbågshyllor. RFSL
6
:s HBT-certifiering av verksamheter innebär “[...] ett åtagande 

där en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat 

internt utvecklingsarbete, ska följas” (RFSL, u.å). Sollentuna, Bibliotek Sundbyberg 

samt Hallonbergens bibliotek är de bibliotek som hittills har genomgått RFSL:s HBT-

certifiering, dock finns det ett flertal bibliotek i landet som har instiftat en specifik 

regnbågshylla där böcker som på något sätt har en HBTQ-tematik kan återfinnas. I och 

med bibliotekets demokratiska uppdrag är bemötande och allas rätt till att vistas i 

biblioteket och använda deras resurser något som kan anses självklart, men också något 

som i och med HBT-certifieringar och tidsandan med lokala Pride-evenemang har lyfts 

som samtalsämne på biblioteken. Regnbågshyllan är inte den första kategorin av 

litteratur som bryts ut från klassificeringssytemet SAB. Många bibliotek har till 

exempel brutit ut Spänning, Klassiker, Lokala författare eller dylikt från resten av 

beståndet, i syfte att underlätta för användarna. Den rådande samtalsdiskursen om HBT-

certifieringar och biblioteket som ett normkritiskt rum har skapat nya frågor om hur 

bibliotekarierna påverkas av rummet när de rör sig i det, och när spontana möten med 

användarna uppstår. 

 

1.2 Problembakgrund 

I en tid då HBTQ-frågan har satts på agendan inom biblioteksvärlden (och fått konkreta 

effekter i biblioteksrummet i form av Regnbågshyllor), och barns försämrade 

läsförståelse är ett faktum där det går att se skillnader mellan könen, har min nyfikenhet 

väckts kring hur bibliotekarierna med sitt läsfrämjande uppdrag ser på och uppfattar 

situationen. Ett stort fokus finns på HBTQ-frågan, men hur ser det ut utifrån ett 

bemötandeperspektiv när ett spontant boktips skall ske? Med avstamp i min egen 

erfarenhet som jag berättade om i inledningen, de offentliga samtalsdiskurserna om 

barns läsning och bibliotekets läsfrämjande uppdrag vill jag undersöka de normer som 

finns angående kön, utifrån bibliotekariernas perspektiv. Jag vill hävda att det är en 

                                                 
4
 HBT står för Homo-, Bi-, Trans-. Anledningen till att jag inte har skrivit HBTQ (där Q:et står för Queer) 

är för att de certifikat RFSL utfärdar enbart kallas för HBT. Jag har inte hittat någon information om 

varför det förhåller sig så. 
5
  SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening), ett klassifikationssystem för svenska bibliotek. 

6
 RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. 
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undersökning ur ett viktigt perspektiv för att väcka tankar kring ämnet i yrkeskåren, då 

förmedlingen av litteratur är något som sker dagligen. Bibliotekarierna besitter även en 

viss makt då de förväntas ha expertkännedom när det gäller litteratur, det är därför 

intressant att titta närmare på deras påverkan av barns val av litteratur, samt vilka 

faktorer som påverkar bibliotekarierna i deras urval och litteraturförmedling till barn. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med avstamp i det offentliga samtalet om barns läsning, samtalsdiskursen om HBTQ på 

biblioteken och bibliotekets läsfrämjande uppdrag vill jag undersöka en form av de 

läsfrämjande insatser som bibliotekarierna står för, nämligen förmedling av litteratur 

och mer specifikt boktipset som social praktik. Boktipset skulle kunna tänkas vara en 

social praktik där normer görs eller frigörs genom social interaktion mellan 

bibliotekarierna och användarna, där normativa tankar utanför mötet påverkar mötets 

utgång. Som Molloy (2013) redan lyft kan en genusanalys appliceras på skillnaderna 

mellan pojkar och flickors olika läsvanor. I likhet med detta kommer jag att ta mig an 

mitt material med hjälp av Hirdmans genussystem (2012) och Connells 

maskulinitetsteori (1996), för att på bästa sätt besvara mitt syfte vilket jag härnäst 

kommer att presentera. 

 

1.3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med efterföljande rumsorienterande samtal 

(där överväganden avseende litteraturens placering konkretiseras) med bibliotekarier 

undersöka hur normer kring kön och genus konstrueras i det av bibliotekarier upplevda 

mötet med biblioteksanvändare, med fokus på boktipset som social praktik. 

 

1.3.2 Frågeställningar 

● Upplever bibliotekarier att normativa respektive normkritiska föreställningar 

uttrycks i mötet med användaren, i så fall på vilka sätt? 

● Kan boktipsandet från bibliotekarier till barn förstärka respektive utmana 

normer, i så fall på vilka sätt? 

● Kan biblioteksrummet och dess innehåll påverka boktipset som en social praktik 

där normer konstrueras eller ifrågasätts, enligt bibliotekarierna? 

 

Genom att även ställa frågor om biblioteksrummet och dess innehåll hoppas jag på att få 

en mer mångdimensionell bild av boktipset som social praktik som förutom 
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bibliotekarier och barn innefattar det mest centrala; litteraturen. De frågor jag ämnar 

ställa angående rummet kommer att handla om hur rummet ser ut rent fysiskt, det vill 

säga hur böckerna är sorterade på hyllorna samt hur hyllorna i sin tur är placerade i 

biblioteksrummet. 

 

1.3.3 Boktipset som social praktik 

Jag har valt att fokusera undersökningen till att handla om litteraturförmedling i det jag 

kallar boktipset. Det som jag avser med ett boktips, är den förmedling av litteratur som 

sker spontant genom ett möte mellan två eller flera personer. I denna uppsats har jag 

valt att fokusera de boktips som barnbibliotekarier ger till barn. Rydsjö och Elf (2007) 

beskriver lässtimulerande metoder som indirekta eller direkta. Exempel på indirekta 

metoder är bokurval, bokinköp och skyltning av böcker i biblioteket. Direkta metoder 

kan vara bokprat och boktips i referenssamtalet. För den oinsatte kan ett förtydligande 

och isärhållande av begreppen här vara på sin plats. Bokprat innebär att en bibliotekarie 

möter en grupp med barn och presenterar ett antal böcker, kanske läser lite högt och att 

de sedan får välja och låna med sig någon bok, detta sker oftast i anslutning till 

skolverksamhet. Även Thorhauge delar upp litteraturförmedling i indirekta och direkta 

metoder liknande Rydsjö och Elfs uppdelning, men kallar det personliga samtalet för 

boktips i referenssamtalet i stället (Thourhauge, 1995, s. 180).  Tveit (2004) benämner 

den sociala praktiken som åsyftas som individuell vägledning och beskriver boktipset 

som ett sanningens ögonblick som inte ger utrymme för någon vidare förberedelse eller 

chans att ångra sig. Med stöd av detta menar jag att det är speciellt intressant att 

undersöka just normer och hur de konstrueras eller ifrågasätts i boktipset som social 

praktik, då det sker väldigt spontant. Vidare menar Tveit att det av bibliotekarien krävs 

att kännedom om själva beståndet finns, samtidigt som uppmärksamhet och lyhördhet 

inför låntagarens önskemål såväl som kroppsspråk uppmuntras (Tveit, 2004, s. 82). Det 

som har kallats boktips i referenssamtalet/det personliga samtalet/individuell vägledning 

är den sociala praktik som jag vill undersöka. Det benämns bara kort som en typ av 

boksamtal, och att det är en dagligen förekommande aktivitet som innefattar ett 

samtalande med människor om deras läsupplevelser (Rydsjö och Elf, 2007, s. 130). 

Eftersom just boktips nämns så kort och att tidigare fokus i forskningen främst verkar 

ha legat på bokprat och boksamtal (i den bemärkelsen att samtala om en bok som många 

har läst), har jag valt att fokusera boktipset som social praktik i mina intervjuer. Detta 

för att kunna synliggöra normer samt hur de kan ifrågasättas.  
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1.4 Disposition 

I följande stycke kommer jag att redogöra för min uppsats disposition i syfte att 

underlätta läsningen. Efter att jag nu i inledningsavsnittet beskrivit bakgrund, 

problemformulering syfte och frågeställningar kommer jag att presentera den tidigare 

forskning som har varit relevant för min studie. Vidare följer en presentation av mitt 

valda teoretiska ramverk som kommer att appliceras på mitt material, och sedan ett 

metodavsnitt där jag redogör för de metoder jag tillämpat i undersökningen. Utöver 

beskrivning av metod och genomförande finns i metodavsnittet även etiska och 

metodologiska reflektioner. Därefter presenteras det empiriska materialet i ett avsnitt 

kallat “Resultat”, där ett första steg i analysen görs, som sedan efterföljs av en 

sammanfattande diskussion, där jag knyter an det teoretiska ramverket samt tidigare 

forskning till resultatet. Avslutningsvis finns reflektioner över vad det sammantagna 

resultatet visat och framåtblickande tankar. 

 

2 Tidigare forskning 
Uppsatsen kan ses som tvärvetenskaplig och befinner sig således i ett gränsland mellan 

genusvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt pedagogisk forskning. 

Därför har den tidigare forskning som jag funnit relevant för uppsatsen hittats inom 

dessa olika fält och är i detta avsnitt uppdelade i tre övergripande teman; boksamtal som 

läsfrämjande metod, genus och läsning samt biblioteksrummet. 

 

2.1 Boksamtal som läsfrämjande metod 
Det fokus på normer i relation till bibliotek och mötet med barn som min uppsats 

kommer att ha verkar vara ett relativt obeforskat område. År 2007 utgav 

Regionbibliotek Stockholm Studier av barn- och ungdomsbibliotek - en 

kunskapsöversikt som en sammanställning av ett projekt med syfte att utveckla 

barnbiblioteksverksamheten (Rydsjö och Elf, 2007). På Regionbibliotek Stockholms 

initiativ utkom även antologin Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i 

barnbibliotekens omvärld som en uppföljning på föregående verk, i syfte att samla den 

forskning som berör barn och folkbibliotek (Rydsjö et al, 2010). Det står väldigt lite om 

boktips, och inte någonstans finns normer eller genus med som utgångspunkt för 

diskussionen.  
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2.2 Genus och läsning 

Desto mer forskning finns angående barns läsning och skillnader mellan könen killar 

och tjejer. “The Boy Problem”, att killar läser mindre än tjejer, fokuserar även frågan 

vad som egentligen räknas som läsning. Studier visar att killar i högre utsträckning än 

tjejer väljer att läsa facklitteratur exempelvis. Vidare presenteras tre olika sätt att se på 

varför killars läsning går neråt; 1) det essentialistiska synsättet, att killar helt enkelt är 

annorlunda, 2) konstruktionen av läsning som feminint och 3) motstånd från pojkars 

sida till skolliknande former av läsning. I slutet av artikeln presenterar författaren i 

punktform, dels vad biblioteken kan göra, dels föräldrarna. Utöver att biblioteken skall 

göra aktiva insatser som riktar sig mot pojkar, såsom att bygga upp samlingar med 

medier som kan intressera pojkar och planera program som kan attrahera båda könen, 

uppmanar hon även till manliga förebilder, både i form av att biblioteken bör anställa 

manliga barnbibliotekarier och att pappor skall läsa för sina söner (McKechnie, 2006).  

 I artikeln Gendered Literacy? (2000) diskuterar Barrs pojkar och flickors 

läsning, vad som skiljer den åt samt vad effekten blir. I artikeln sammanfattas en del av 

den forskning som finns på området, där pojkars avstånd till skönlitteratur förklaras med 

att de har svårare att relatera och leva sig in i karaktärer än vad flickor har. En studie 

hade redovisat sina resultat i tre olika kategorier; can/do (som i can read/do read), 

can/don’t och can’t/don’t, där tjejer hade varit överrepresenterade i can/do read, och 

killar desto mer frekventa i de två senare kategorierna. Studien visade att killar i de 

senare två grupperna tenderade att försöka undvika läsning i så stor utsträckning som 

möjligt, och om de läste så läste de icke-fiktion. Detta förklarades med att det kunde 

vara en försvarsmekanism, då icke-fiktion inte var inom ramen att bli bedömd 

betygsmässigt för. Det visades också i studien att flickor var mer benägna än pojkar att 

samtala och tipsa varandra om litteratur (Barrs, 2000). Flertalet forskare instämmer i att 

det som lockar läsande tjejer främst är fiktion som fokuserar på karaktärers relationer, 

medan det som identifieras som killars läsning är icke-fiktion som exempelvis serier 

eller humor, alternativt fokus på spänning och en berättelses händelseförlopp (se bland 

annat Millard, 1997; Simpson, 1996; Merisuo-Storm, 2006). Forskning pekar också på 

det faktum att den typ av läsning som ofta förknippas med pojkars läsning inte finns 

med i läroplanen, som exempelvis serier (Moeller, 2011). 

All ovanstående forskning har diskuterats utifrån ett skol- och lärarperspektiv. 

Studier utifrån en bibliotekskontext med genusperspektiv är få, och de jag har funnit är 

uppsatser på kandidat- och masternivå. En behandlar bibliotekarierollen ur ett 
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genusperspektiv, med fokus på barnbibliotekarier som en kvinnodominerad yrkesgrupp 

(Andersson & Ekberg, 2007) och vilka konsekvenser det kan få. I en masteruppsats 

utifrån slutbetänkadet av Litteraturutredningen, Läsandets kultur (SOU 2012:65), vilken 

jag nämner i bakgrundskapitlet, behandlas genus och läsning. I materialet, bestående av 

slutbetänkandet samt receptionen av den i media, identifieras två diskurser vilka 

benämns som litteraturdiskursen och pojkdiskursen. De två diskurserna samverkar, då 

det inom litteraturdiskursen framkommer att en viss typ av skönlitteratur värderas högre 

än faktaböcker, sci-fi eller fantasy, det vill säga sådan litteratur som pojkar ofta föredrar. 

Lösningen som den ser ut är inte att bredda förståelsen av vad som är kvalitetslitteratur 

utan helt enkelt att uppmana pojkar till att läsa kvalitetslitteratur istället (Olsen, 2013). I 

en kandidatuppsats görs en redogörelse för fyra läsprojekt riktade mot pojkar, där 

bibliotekarier varit involverade. Materialet utgörs av bibliotekariernas tankar kring 

bland annat genus och läsning i relation till projekten. Resultatet visar att det finns en 

tanke om att välja litteratur till projekten som anses vara typiska “killböcker” och att 

man därmed utgår från att de ska tycka om en viss typ av litteratur baserat på deras kön, 

exempelvis litteratur om sport. Resultatet visar även att killar tenderar att vilja läsa om 

endast huvudkaraktärer som är killar, medan tjejer kan läsa om både killar och tjejer 

(Björk & Pagels, 2013, s. 35).  

 

2.3 Biblioteksrummet 
Biblioteksrummet har från att vara en förvaring av böcker blivit ett ställe att vara på, till 

exempel har många bibliotek ett kafé i anslutning till lokalen, och evenemang och 

aktiviteter anordnas. Forskningen pekar också på den förmedlingsmässiga 

iscensättningen, vilket handlar om hur materialet i biblioteket exponeras på andra sätt än 

enligt det vanliga uppställningssystemet (i en svensk kontext SAB-systemet)(Rydsjö et 

al, s. 225ff). Ett klassifikationssystem är till god hjälp för de som vet vad de söker efter, 

men eftersom besöksstatistiken visar att endast hälften av alla besökare lånar någonting 

menar författarna att det är meningsfullt att förmedla materialet på annat sätt också för 

att fånga de som är endast besökare och inte nödvändigtvis låntagare. Fortsättningsvis 

ges exempel på hur olika biblioteksverksamheter har arbetat för att utveckla 

biblioteksrummet för att det där ska finnas möjlighet att vara, lära och göra. Ett 

genusperspektiv är dock ingenting som tas upp överhuvudtaget i relation till 

ovanstående, därför anser jag att det blir intressant att anlägga det perspektivet på 

bibliotekariernas upplevelser av biblioteksrummets påverkan vid boktipsandet. Min 
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förhoppning är att det kan belysa konkreta faktorer, såsom kategorisering av böcker, 

som skulle kunna vara ett resultat av osynliga normer utifrån föreställningar om kön, i 

och med att det kan belysa relevanta svar till mitt syfte. 

Tidigare forskning har främst fokuserat barns läsning och genus ur ett 

skolperspektiv sett från pedagogers horisont. När genus har lyfts är det framförallt i 

sammanhang där man gjort undersökningar med barn och påvisat att det finns en 

skillnad i pojkar och flickors läsning, vilket är en god grund för min undersökning att 

stå på. Sammantaget pekar tidigare forskning på att boktipset är outforskat som 

fenomen, särskilt utifrån ett genusperspektiv och med hänsyn till det fysiska 

biblioteksrummet. Björk och Pagels uppsats (2013), som undersöker olika projekt där 

det finns utrymme för förberedelse inför valet av litteratur, ligger nära men skiljer sig 

ändå från min undersökning, då min kommer att fokusera på det spontana mötet i 

biblioteksrummet, och därmed kan ny kunskap skapas om litteraturförmedlingens olika 

dimensioner. Det fysiska biblioteksrummets betydelse ur ett genusperspektiv är också 

något som denna undersökning tillför forskningen om litteraturförmedling ur just ett 

genusperspektiv. 

 

3 Teori 
I kommande avsnitt kommer jag att redogöra för det teoretiska ramverk som kommer att 

bistå mina tolkningar av mitt material. Det teoretiska ramverket består av Hirdmans 

teoretiserande kring genussystemet och i synnerhet genuskontraktet, begreppet normer 

samt Connells teoretiserande kring maskulinitet. Efter att ha redogjort för samtliga delar 

av det teoretiska ramverket återfinns en motiverande sammanfattning för det valda 

ramverket. 

 

3.1 Boktipsets genuskontrakt 
För att kunna besvara min undersöknings syfte har jag valt att applicera Yvonne 

Hirdmans teori om genussystemet och dess tillhörande genuskontrakt på mitt material. 

Samtligt i följande stycke är hämtat från Hirdmans artikel Genussystemet - reflexioner 

kring kvinnors sociala underordning (Hirdman, 2012). Genussystemet och 

genuskontraktet kan ses som ett tankesystem där normer om manligt och kvinnligt 

upprätthålls. Teorin bygger på vad Hirdman kallar två logiker, där isärhållandet av 

könen man och kvinna är den ena. Den andra logiken är den hierarkiska ordning där 

mannen ses som norm och således överordnad kvinnan. Vidare menar Hirdman att det 
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är ur isärhållandets logik som legitimitet för den manliga normen uppstår. Isärhållandets 

lag finns överallt gällande både fysisk och psykisk ordning, och Hirdman delar in det i 

platser, sysslor samt egenskaper som blir menings(- och makt)skapande antingen som 

manliga eller kvinnliga platser/sysslor/egenskaper. I min undersökning konkretiseras 

platser till biblioteksrummet specifikt, och hur isärhållandets logik tar sig uttryck 

gällande ordning och organisering av innehåll i biblioteksrummet. Sysslor blir i detta 

fall barns läsning, och egenskaper blir det som i mitt material utmärker berättelserna om 

flickorna respektive pojkarna. Hirdman ger exempel på hur ett genuskontrakt kan 

upprätthållas genom att typ 1 (exempelvis en flicka) gör sak 1 på plats 1, och att denna 

handling gör typ 1 till just typ 1. I min undersökning skulle detta kunna motsvara att en 

flicka lånar/läser en hästbok vid hästhyllan, och att det kodas som kvinnligt. Boktipset 

som social praktik berör alla dessa tre faktorer; biblioteksrummet, läsningen och 

barnens egenskaper. Detta gör det intressant att studera fenomenet utifrån 

barnbibliotekariers perspektiv med hjälp av detta teoretiska ramverk, för att synliggöra 

om och i så fall hur boktipsets genuskontrakt upprätthålls alternativt utmanas. 

 

3.2 Kön, genus och normer 

Den definition av kön jag kommer att använda mig av i uppsatsen är den som syftar på 

det juridiska kön en person tilldelats vid födseln baserat på hur dennes genitalier ser ut 

(RFSL ungdom, 2014). Genus kan förklaras som ens sociala/kulturella kön, en kan 

alltså signalera exempelvis ett maskulint eller feminint genus vilket oftast korrelerar 

med ditt juridiska kön. Genus är inte ett fast tillstånd utan ständigt något som görs, och 

hänger därför tätt ihop med identitetsskapandet (Connell, 2009, s. 18f). I uppsatsen 

kommer detta att relateras till barnen som bibliotekarierna beskriver sina möten med, 

där jag kommer att utgå från en tvåkönsnorm och tala om tjejer och killar. Jag utgår från 

att när bibliotekarierna benämner barn som tjejer eller killar syftar på det genus de 

signalerar, vilket ofta stämmer överens med deras juridiska kön. Med normer åsyftas det 

som anses vara det självklara, den outtalade standarden, det ”normala” i ett visst 

sammanhang (Butler, 2006, s. 59). Även boktipset i sig är en norm, då det inte är något 

som talas om på bibliotekarieutbildningen, men ändå förväntas av personalen på ett 

bibliotek att kunna bistå med, då det är en vanligt förekommande social praktik som 

sker varje dag och förväntas utföras av bibliotekarier. De normer som jag åsyftar i den 

här undersökningen rör kön och genus i relation till biblioteksrummet och besökarna, i 

synnerhet barnen. Vad för normer har påverkat den kategorisering på hyllorna i 
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biblioteket som finns, och hur bidrar det till att konstruera normer i boktipsandet? 

Begreppet syftar till att synliggöra det som kan ses som normativt, men även det som 

kan ses som normkritiskt, det vill säga ställer sig kritiskt till normen och försöker 

utmana den. Vilka normativa föreställningar (med fokus på kön och genus) som finns i 

samhället tar sig in i biblioteksrummet och boktipset, och är avgörande när en 

bibliotekarie tipsar om böcker till barn? 

 

3.3 Pojkar, läsning och maskulinitet 

Frågan om pojkars (försämrade) läsning och skapandet av en maskulin identitet har 

berörts av bland annat Gunilla Molloy (2013), som menar att pojkar inte läser på grund 

av att läsning kodas som feminint, och i konstruerandet av en maskulin identitet blir 

därför att ta avstånd från det feminina (exempelvis läsning) viktigt. För att förstå 

bibliotekariernas syn på, och tal om, pojkar och deras läsning i kombination med 

konstruerandet av en maskulin identitet har jag valt att använda mig av Connells 

teoretiserande kring maskuliniteter (1996). 

 Connell problematiserar begreppet maskuliniteter och hävdar att det inte 

bara finns en typ utan flera, och menar att för att ha en fortsatt dynamisk analys krävs att 

vi fokuserar på genusrelationerna män emellan. Connell talar om den hegemoniska 

maskuliniteten, vilket kan beskrivas som den manliga normen. Begreppet hegemonisk 

maskulinitet definierar den maskulinitet som är den mest dominanta i en viss tid och 

kontext. I en svensk kontext skulle ett exempel på detta kunna vara den heterosexuella, 

vita mannen. Detta gör att till exempel en homosexuell man befinner sig långt ner i 

genushierarkin, och det som kännetecknar en homosexuell man jämförs eller likställs 

ofta med det feminina vilket, i och med genusordningen, också befinner sig långt ner i 

hierarkin (Connell, 1996, s. 114ff). Ett tillvägagångssätt för att konstruera en maskulin 

identitet är att ta avstånd från det feminint kodade. Enligt tidigare forskning finns en 

konstruktion av läsning som feminint, vilket jag i min undersökning vill problematisera. 

Det finns pojkar som läser och besöker bibliotek, och det är hur bibliotekarierna berättar 

om dessa pojkar som kommer att vara av intresse för min analys, med Connells 

teoretiserande om maskulinitet som verktyg. Med hjälp av detta kan jag belysa hur 

pojkar uppfattas i biblioteksrummet av bibliotekarierna, och hur boktipsandet till dem 

ser ut i relation till bibliotekariernas förståelse av pojkarnas konstruerande av en 

maskulin identitet. 
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3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Sammanfattningsvis kommer det teoretiska ramverk jag använder mig av i min analys 

bestå av genuskontraktet, normbegreppet och maskulinitetsteori. Genuskontraktet 

kommer att fungera som den övergripande teorin, som normbegreppet och 

maskulinitetsteorin verkar inom. Jag anser att dessa komponenter tillsammans utgör ett 

bra ramverk där normbegreppet genomsyrar analysen, och för att ytterligare förstå de 

normer om manligt och kvinnligt som verkar inom bibliotekets genuskontrakt kommer 

maskulinitetsteorin att bistå med en fördjupning. 

 

4 Metod 
Anledningen till att mitt syfte och mina forskningsfrågor blev de frågor de blev, är en 

effekt av att jag själv är bibliotekarie och genusvetare, och har tänkt och upplevt 

svårigheter i min aktiva yrkesroll kring det jag frågar mina informanter om. Mer om 

detta går att läsa under avsnittet Min situerade kunskap i detta avsnitt. Jag genomför den 

här undersökningen utifrån en bibliotekaries perspektiv och har valt att ha 

bibliotekarierna, mina framtida kollegors, erfarenheter som grund för mitt material. Min 

epistemologiska utgångspunkt är att kunskap bäst produceras tillsammans med andra 

människor utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, det vill säga människors egna 

uppfattningar av sin livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44ff). Detta har påverkat 

utformandet av mina forskningsfrågor, vilket i sin tur har fått effekt på valet av metod. 

Nedan följer en beskrivning av de två metoder jag har valt att kombinera, intervju och 

rumsorienterande samtal för att kunna besvara mina frågeställningar. Intervju har jag 

valt för att bibliotekarierna skall kunna reflektera och tänka högt kring hur de upplever 

boktipssituationer, om det exempelvis går att utmana normer i boktipsandet. För att få 

svar på om biblioteksrummet och dess innehåll påverkar boktipset, så ville jag ha deras 

direkta reflektioner och tänkte att en rundvandring där vi orienterar oss i biblioteket 

skulle kunna hjälpa dem att se saker de kanske inte hade tänkt på annars. Det går även 

att läsa om hur insamlandet av materialet gick till rent praktiskt, samt effekter av 

metodvalet och genomförandet. Vidare följer en beskrivning av hur jag i min resultatdel 

kommer att presentera mitt insamlade material, och hur jag kommer att gå tillväga för 

att analysera det. 
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4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar ansåg jag att den kvalitativa 

forskningsintervjun var den bästa metoden att använda, närmare bestämt det som Kvale 

& Brinkmann benämner som “en halvstrukturerad livsvärldsintervju”. Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun försöker förstå och beskriva teman i 

intervjupersonens livsvärld, utifrån dennes egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 45). Jag förstod att de frågor jag ville ställa skulle kräva ett tänkande och 

reflekterande, vilket inte enbart exempelvis enkätfrågor skulle kunna tillgodose. Jag 

övervägde observationer, men ville samtidigt ge barnbibliotekarierna möjlighet att 

minnas och dela med sig av exempel som kanske inte dyker upp eller händer varje dag. 

 

4.1.1 Intervjuguiden 

Utformandet av min intervjuguide, innehållandes ett förslag på frågor att ställa under 

intervjun, var en kreativ process. Mitt syfte och mina frågeställningar var vid den här 

tiden i uppsatsprocessen preliminära, men jag visste, mot bakgrund av egna 

erfarenheter, inom vilka områden jag ville undersöka normer på bibliotek. Jag började 

därför med att skriva ner allt jag tänkte på och ville fråga om, och märkte sedan att 

dessa frågor kunde passa in under två teman; boktipset, som är den del i intervjuerna 

som tagit mest plats, och biblioteksrummet, vilka blev de frågor jag ställde under det 

rumsorienterade samtalet. Viktigt att notera är att intervjuguiden under intervjuerna har 

fungerat som förslag på frågor och ett stöd för mig som intervjuare att kunna luta mig 

tillbaka på. Intervjuguiden återfinns som bilaga. 

 

4.2 Rumsorienterande samtal 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur normer kring kön och genus konstrueras 

i det av barnbibliotekarier upplevda mötet med biblioteksanvändare, med fokus på 

boktipset som social praktik. Därför kunde jag inte helt släppa tanken på en observation 

som en del av min metod, då min andra frågeställning berör biblioteksrummet som 

fysisk plats. Hur kan det då gå till att undersöka normer och upplevelsen av det 

eventuella konstruerandet av dem, dessutom i en specifik social praktik, i detta fall 

boktipset? Jag valde att fokusera en stor del av intervjuerna på biblioteksrummet, dess 

utformning och innehåll. Vad är egentligen normen i ett biblioteksrum, utmanas den och 

i så fall, hur? När jag ställde mina frågor om rummet och materialiteten fann jag det 

också lämpligt att befinna mig i biblioteksrummet bland hyllorna för att verkligen få 

mina informanter att tänka på rummet och dess betydelse, samt för att jag kanske skulle 
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kunna se saker som jag ville fråga om, som jag inte hade tänkt på i utformandet av min 

intervjuguide. Också för att jag inte ville gå in med inställningen att alla biblioteksrum 

ser ut på samma sätt. Varför det blir intressant att undersöka normer just i boktipsets 

spontana möte, är eftersom det är just spontant. Du kan inte förbereda dig på samma sätt 

som du kan om du ska presentera böcker för en skolklass, eller skriva ett boktips till en 

blogg eller liknande. Jag kombinerade därför min intervjumetod med ett vad jag kallar 

rumsorienterande samtal, vilket i det här fallet innebar att en del i slutet av varje 

intervju fick ske medan vi tillsammans gick omkring på barnavdelningen i det bibliotek 

där informanterna jobbade. Istället för att göra intervjuer, och sedan göra egna 

observationer av lokalen, valde jag att låta dem berätta om och svara på mina frågor om 

det materiella medan vi gick runt i lokalen. Detta för att på bästa möjliga sätt fånga 

deras tankar och reflektioner om utformningen av rummet, dess innehåll och hur det 

påverkar dem i deras arbete. Jag upplevde att kombinationen av de två metoderna 

medverkade till att saker som mina informanter sagt under intervjun blev tydligare när 

vi gick runt i biblioteksrummet, samt att nya frågor dök upp vilka jag kunde ställa under 

det rumsorienterande samtalet. Från min sida upplevde jag det även som att relationen 

mellan mig och intervjupersonerna utvecklades vilket bidrog till ett mer avslappnat 

samtal, och jag vågade fråga de lite mer utmanande frågorna när vi gick runt 

tillsammans. Även rundvadnringarna spelades in, och jag var lite orolig för att samtalet 

eventuellt inte skulle tas upp så bra. Det visade sig vara en obefogad oro när jag sedan 

lyssnade. Jag upplevde det som att fokus från att samtalet spelades in flyttades under de 

rumsorienterade samtalen, vilket också det bidrog till en mer avslappnad stämning.   

 

4.3 Avgränsningar 
Nedan följer de avgränsningar jag har gjort i min undersökning på olika nivåer gällande 

material och fokus för analys. 

 
4.3.1 Barn och folkbibliotek 

I och med att mycket av den tidigare forskning som jag har konsulterat behandlade barn 

och läsning utifrån ett pedagogiskt perspektiv (se bland annat Barss, 200; Moeller, 

2011)  har jag valt att undvika skolbibliotek och fokusera på folkbibliotek och därmed 

barnens fritidsläsning. Jag har också valt att fokusera på bibiotekariernas möten med 

barn och därmed avgränsa till en mindre grupp användare lämpligt för undersökningens 

ramar.  
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4.3.2 Fokus på kön och genus 

Lykke (2003) hävdar att ett val av maktsymmetrier är grundläggande för en 

intersektionell analys. Trots att jag ej gör anspråk på att genomföra en intersektionell 

analys, vill jag ändå motivera mitt framval av kön och genus som fokus för min 

undersökning. Anledningen till att jag har valt att fokusera på kön och genus som 

kategorier är att undersökningen har begränsat med utrymme, men även då det är en 

uppsats inom genusvetenskap anser jag mig mest kvalificerad att undersöka detta, vilket 

även Lykke poängterar (Lykke, 2003, s. 53). “Ras”/etnicitet, ålder, funktion och 

sexualitet är samtliga kategorier som antagligen skulle kunna undersökas, men också i 

förhållande från mina tidigare erfarenheter (varav en är ursprunget till uppsatsens idé 

som ni läste om i inledningen) föll fokuset på kön och genus. 

 

4.4 Urval 
Min urvalsram utgick från att tillfrågade informanter skulle jobba med barnverksamhet, 

då mitt syfte avgränsar sig till mötet med barn. Jag har genomfört totalt fyra intervjuer, 

varav tre var enskilda med en barnbibliotekarie. Under den fjärde intervjun medverkade 

jag, en barnbibliotekarie och skolbibliotekssamordnaren i kommunen, på 

barnbibliotekariens initiativ. Under det rumsorienterande samtalet i den fjärde intervjun 

stötte vi även på en tjänstgörande skolbibliotekarie som också figurerar i materialet. 

Intervjupersonerna är sålunda sex till antalet. Till en början var jag inställd på att göra 

mina intervjuer med bibliotekarier inom en och samma kommun, men på de olika 

kommundelsbiblioteken. Efter min första intervju på huvudbiblioteket i den tilltänkta 

kommunen, föreslog min intervjuperson att det kanske skulle vara mer givande att åka 

till de kringliggande kommunerna, då jag skulle få komma till större bibliotek eftersom 

jag i min materialinsamling också ville titta på bibliotekens respektive barnavdelningar. 

Jag kände mig positiv till hennes förslag, och fick mailadresser till barnbibliotekarier i 

ett antal närliggande kommuner, och det var via den vägen jag kontaktade resterande 

informanter.  

 

4.5 Etik och min situerade kunskap 

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till och utgått från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades 

frågade jag mina informanter om de kände sig bekväma med att jag spelade in samtalet, 

och att detta enbart skulle användas för eget bruk i och med transkribering av materialet. 

Jag informerade även om att de inte behövde svara om någon fråga skulle kännas 
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jobbig, och att de när som helst fick avbryta intervjun. Jag förklarade även att jag i 

uppsatsen kommer att anonymisera dem och biblioteken de arbetar på, och ge dem 

fiktiva namn. Dock förklarade jag att det eventuellt kunde bli svårt att anonymisera alla 

intervjupersoner från varandra, då kommunerna de arbetar i är närliggande och de 

förmodligen känner till varandra, vilket samtliga informanter var införstådda med.  

Som jag i inledningen nämnde uppstod uppsatsidén i en situation när jag 

arbetade på ett folkbibliotek. Då jag är bibliotekarie klev jag in i den här uppsatsen med 

en viss blick och en hel del förförståelse. Mitt driv och mitt intresse för den här 

uppsatsen är av en viss karaktär som en icke-bibliotekarie kanske inte hade haft, då 

kunskapen som jag kommer att producera genom mitt uppsatsskrivande kommer vara 

till stor nytta för mig själv, och förhoppningsvis för andra bibliotekarier. Jag har genom 

uppsatsen haft en önskan om att utveckla branschen till det bättre, och även sätta de 

frågor jag har ett intresse av på agendan i biblioteksvärlden, det vill säga frågor om 

normkritik och hur vi kan jobba med dem. De intervjuer jag har genomfört har på ett 

sätt känts som ett samtal kollegor emellan, vilket det ju på ett sätt också har varit. Jag 

tror att många trösklar enkelt kunde klivas över bara genom att vi har förstått 

biblioteksterminologi, och de förmodligen inte har känt att de har behövt förklara vissa 

fenomen så utförligt som kanske skulle ha behövt förklaras för en utomstående. Dock 

kan det finnas nackdelar med detta också, då man kanske förstår fenomen olika på olika 

arbetsplatser eller liknande. Med detta sagt, kommer jag i mitt framskrivande av 

resultatet vara noga med att försöka se på texten som om jag inte vore bibliotekarie, för 

att välkomna varje potentiell läsare att förstå texten. 

 Då jag i intervjusituationerna hade en tanke om att genus kanske skulle 

vara ett känsligt ämne, eftersom jag tror att många bibliotekarier har en bild av att de 

redan har ett engagemang i mångfaldsfrågor och försöker arbeta så inkluderande som 

möjligt, så var jag rädd att en känsla av att jag var ute efter att kritiskt nagelfara mina 

informanter skulle uppstå hos dem. Min intention med uppsatsen har utgått från ett 

självkritiskt synsätt, då jag anser att en måste lyfta fram sina svagheter och våga prata 

om dem för att kunna förbättra. För att motverka att denna känsla skulle uppstå hos 

informanterna var jag frikostig med att under intervjusamtalet dela med mig av mina 

egna upplevelser av svåra situationer där jag kanske inte varit särskilt normkritisk i mitt 

tänkande och agerande. Detta gjorde förhoppningsvis att en känsla av jämbördighet 

mellan mig och mina informanter uppstod. 
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4.6 Insamling och bearbetning av data 

Som tidigare nämnt skedde den första kontakten med mina informanter via mail. I 

mailet redogjorde jag övergripande för vad min studie skulle handla om, detta för att de 

under intervjun skulle få tänka så fritt som möjligt, så att deras erfarenheter fick 

informera analysen. En viss nervositet infann sig då jag skulle möta upp min första 

informant, men försvann ungefär lika snabbt. Samtalet flöt på bra, men jag märkte när 

jag efteråt transkriberade intervjun att jag hade varit försiktig. Jag ställde ju inte alls de 

där utmanande frågorna jag egentligen ville ställa för att kunna göra en intressant och 

samhällsförändrande uppsats. Efter lite självrannsakan kom jag fram till att jag hade 

varit rädd för att bibliotekarierna skulle tycka att genus och normer på bibliotek var ett 

känsligt ämne, och att de skulle uppleva att jag ville testa dem med genusfrågor eller på 

något sätt påtala att de inte gjorde ett tillräckligt bra arbete. Informantens reaktion efter 

intervjun var enbart positiv, vilket inte är en ovanlig känsla i en kvalitativ 

forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 50). Hon uttryckte en glädje över att 

få ha pratat om boktips och normer, och att dessa frågor hade fungerat 

medvetandehöjande, och ville väldigt gärna ta del av resultatet. Jag bestämde mig för att 

de tankar jag tidigare haft om att genus på bibliotek skulle vara ett känsligt ämne var 

mina förutfattade meningar, och att jag skulle bortse från dem i nästkommande 

intervjuer vilket jag också gjorde. Det resulterade i att jag då vågade fråga mina 

informanter om konkreta detaljer och ställa utmanande följdfrågor som “varför tror du 

att det är så?”, vilket jag inte hade gjort i den första intervjun. 

Tre av intervjuerna gjordes som nämnts enskilt, och en med två informanter 

samtidigt. Efter att ha gjort tre enskilda intervjuer som jag tyckte hade gått bättre och 

bättre för varje gång, blev det en annorlunda upplevelse med en parintervju. Den blev 

nästan dubbelt så lång som de andra, och jag upplevde en viss svårighet att fokusera. 

Jag tyckte också att det var svårare att lära känna intervjupersonerna och skapa en 

relation med dem. Eftersom det var min primära informant i parintervjun som hade 

önskat att ha med sin kollega under intervjun, har jag även reflekterat över vad det kan 

ha betytt för henne. Oavsett hur det kändes för mig att intervjua dem i par, kanske det 

gjorde så att hon kände sig mer bekväm i intervjusituationen, vilket ju självklart är en 

fördel i så fall. Det märktes även att de var goda kollegor och kunde prata med varandra 

på ett naturligt sätt och kommentera varandras svar på mina frågor, vilket jag anser har 

bidragit till ett levande material. För det större syftet som jag önskar att min uppsats 

också ska ha, det vill säga att bibliotekarier skall börja tänka på dessa frågor och 
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utveckla strategier att arbeta med dem, tror jag också det var positivt då de båda fick ta 

del av varandras tankar kring frågorna. 

I samtliga intervjuer fick jag frångå intervjuguiden, oftast på grund av att de 

nämnde saker som jag hade som frågor i en senare del av guiden, men kände att jag ville 

plocka upp direkt när de förde dem på tal, eller att de inkluderade frågor jag ännu inte 

hade hunnit ställa i sina svar. Efter den första intervjun omformulerade jag 

intervjuguiden en aning och tog bort lite frågor i början angående deras yrkesroll, då jag 

ansåg att dessa ej skulle tillföra något i besvarandet av undersökningens syfte. För att 

lättare kunna överblicka mitt insamlade intervjumaterial har jag transkriberat 

intervjuerna, det vill säga lyssnat och skrivit ner vad både mina informanter och jag har 

sagt. Detta bidrog även till att jag fick lära känna mitt material mer och komma närmare 

det, vilket är av stor vikt för att kunna göra insiktsfulla analyser (Ahrne och Svensson, 

2011, s. 195). 

 

4.7 Presentation och analys av data 
Jag har valt att göra en tematisk innehållsanalys av mitt intervjumaterial. De teman som 

resultaten kommer att presenteras under har inspirerats från valda teorier. Jag har sedan 

studerat mitt intervjumaterial för att se vad som är relevant för undersökningens syfte, 

samt under vilket tema det passar in att presentera och analysera. För att kunna utföra en 

analys krävs någon form av sortering och reducering av det insamlade materialet, och 

min analysprocess har bestått av att jag har försökt uppmärksamma en sak i taget. “En 

sak” innebär i mitt fall ett tema. Mycket av materialet handlar inte om boktips i relation 

till normer, vilket har gjort att jag har fått reducera det. Jag anser att det dock ändå varit 

nödvändigt i insamlingsprocessen, då det inte går att utesluta att dessa delar av samtalet 

lett fram till de delar som ligger till grunden för analysen. Jag har alltså återbesökt hela 

mitt transkriberade material, försökt att se på materialet i relation till tidigare forskning 

och teori, och utifrån detta med hjälp av mitt teoretiska ramverk konstruerat teman, 

vilket Ahrne och Svensson ger exempel på (ibid., s. 200f). 

 

4.8 Bibliotekarierna 
Innan vi snart går över till resultatet ämnar jag presentera mina intervjupersoner. I mina 

fyra intervjuer figurerar sex intervjupersoner. Jag har givit dem fingerade namn där 

första bokstaven i de fingerade namnen motsvarar de sex första bokstäverna i alfabetet. 

De har blivit döpta kronologiskt, baserat på den ordning intervjuerna gjordes i. Min 
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första intervjuperson är Alice, hon jobbar på ett huvudbibliotek i en medelstor stad. Den 

andra intervjupersonen är Boel som jobbar på ett huvudbibliotek i en mindre kommun. 

Min tredje intervjuperson är Cajsa, som är anställd 50% som skolbibliotekarie, och 50% 

på folkbibliotek inom samma ganska lilla kommun. Den fjärde är Doris som är 

barnbibliotekarie på folkbibliotek i en mindre kommun, och vid denna intervju 

medverkade även Ellen, som är anställd som skolbibliotekssamordnare i samma 

kommun. Under det rumsorienterande samtalet mellan hyllorna i den sista intervjun 

stötte vi även på skolbibliotekarie Fanny som satt och jobbade i en lugnare del av 

biblioteket. Då jag inte kunde informera Fanny om samtycke till intervju mitt i samtalet, 

frågade jag henne efter att jag hade stoppat inspelningen om det var okej att jag hade 

spelat in henne och använde mig av materialet, vilket det var. 

 

5 Resultat 
I följande avsnitt kommer jag att presentera de teman som jag har konstruerat utifrån 

mitt intervjumaterial. Varje tema har ett antal underkategorier för att underlätta 

läsningen och för att synliggöra min empiri. Efter att dessa har presenterats kommer jag 

att sammanfatta och göra ett första steg i min analys genom att samla centrala begrepp 

och poänger för en vidare analys i min sammanfattande diskussion. De tre teman som 

återfinns är talet om pojkar, talet om flickor samt normkritiska reflektioner från 

bibliotekarierna. 

 

5.1 Talet om pojkar 

Under detta tema kommer jag att tematisera hur bibliotekarierna talar om pojkar, och 

vad som framkommer av det. Texten är indelad i följande underteman: Pojkar och 

lässvårigheter, Män i biblioteksrummet, Pojkar och oväntade genrer och Pojkar, 

identitet och maskulinitet.  

 

5.1.1 Pojkar och lässvårigheter 

Pojkar kom ofta upp som exempel i relation till lässvårigheter. Att killar läser mindre 

har vi kunnat ta del av i tidigare forskning, och att det då ofta är skönlitteratur som 

åsyftas, men att de läser mycket text som kanske inte klassas som “riktig” läsning, 

vilket vi får ett exempel på i citatet nedan. Innan följande citat ställde jag en fråga om 

hur det kan vara att boktipsa med en förälders närvaro: 
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Om dom kommer med föräldrarna så har dom ju oftast fått från lärarna att “han behöver träna sig 

på att läsa, ni kanske ska försöka komma och hitta en bok”. Och en del föräldrar ställer ju sig åt 

sidan och en del föräldrar, ja men dom vill ju så väl men det blir bara för mycket. Jag hade en nu 

bara för några veckor sen, han älskade att läsa manga men läraren tyckte inte att det var riktiga 

böcker, och då känner jag nästan att jag skulle önska att den… kan du inte skicka hit den läraren 

liksom. (Doris) 

 

Även Boel uttryckte liknande exempel angående boktips i föräldrars närvaro, och att de 

föräldrar som ofta kom ensamma var sådana fall där sonen inte tyckte läsning var så 

jätteroligt, men att hon då ändå brukade försöka utgå från vad barnet har läst senast. 

Doris reflekterade över att det kanske är så att det är en nedåtgående spiral där “vi” (jag 

tolkar det som vi bibliotekarier) befäster pojkars lässvårigheter genom att anta att så är 

fallet oftare än gällande flickor: 

 
Doris: Vi befäster ju återigen bara det här att pojkar inte läser lika mycket, och att man fortsätter 

ju [med] det, ja men “du är pojke va, du har lite svårt för att läsa va, du kanske inte gillar… du 

kanske ska ha det här med mer bilder” eller så…  

Sanna: Att man går in i den föreställningen liksom…  

Doris: Både medvetet och omedvetet och att man inte vågar föreslå. 

 

Att man inte vågar föreslå tolkar jag som att inte våga boktipsa om böcker som utmanar, 

utan att man kanske placerar dem på en lägre läsnivå än vad de befinner sig på, både 

medvetet och omedvetet. Alice vill inte helt prata om pojkars försämrade läsförståelse, 

men tror att det stämmer då det finns resultat i form av PISA-undersökningar som pekar 

på det. “[D]et är väldigt mycket killar här också, och det är väldigt mycket killar som 

läser, men här är det ju också… här är ju dom som kommer till biblioteket”, säger Alice. 

Vad som visas ovan är att det inte förväntas att pojkar skall vara goda läsare. 

Bibliotekarier förknippar ofta omedvetet lässvårigheter med pojkar, och detta kan vara 

något som befästs genom boktipset då mer lättillgänglig litteratur med exempelvis 

bilder i föreslås för pojkar. Vuxna, bland annat lärare, har ofta synpunkter på vad 

“riktig” läsning är, vilken pojkar oftare frångår som i fallet ovan, där en pojke gillar att 

läsa manga som då ej anses tillräckligt bra. Samtidigt pekar tidigare forskning och 

samtida mediediskurser på bristande jämställdhet i barns läsning. Sammanfattningsvis 

kan sägas att pojkar inte förväntas vara goda läsare och att denna föreställning kan 

reproduceras och ta sig uttryck i boktipsandet som social praktik. 

 

5.1.2 Män i biblioteksrummet 

Som en fortsättning på föregående rubrik angående pojkar och lässvårigheter, och att 

det befästs ytterligare, menar Doris och Alice att de mest frekventa besökarna på 
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biblioteket är män. Att läsning kodas som en feminin syssla tycker inte varken Doris 

eller Alice speglar den verklighet de ser på biblioteken. 

 
Att ju mer man pratar om nånting och ju mer siffror du hittar, ju mer befäster du det. Och går 

man runt här och tittar bland våra vuxna låntagare så är här banne mig mer män än kvinnor. Och 

dom sitter och läser, men dom kanske inte läser romaner, men dom befinner sig här mer. (Doris) 

 

Båda framhåller att män oftare än kvinnor befinner sig på biblioteken, men att de 

kanske inte läser och lånar böcker och därmed inte syns i statistiken. 

 
Man pratar om att pojkar inte läser, går här en kväll, det är bara män i hela huset typ, jag kan bli 

lite såhär… man pratar om att män inte använder bibliotek. Men det stämmer ju inte! Dom 

kanske inte syns i vår statistik, för att dom kanske inte lånar böcker. Men dom är ju här. (Alice) 

 

Bibliotekarierna menar att om man pratar om pojkars lässvårigheter och bekräftar det 

med statistik, så befästs det ytterligare. De menar att det inte behöver vara så, då det är 

en felaktig bild av biblioteken, eftersom de upplever att det är mycket mer män än 

kvinnor på biblioteken överlag. De framhåller även att dessa män kanske inte lånar och 

läser romaner, vilket är den läsning som åsyftas i undersökningar och förordas av vuxna 

som vi såg i föregående tematisering. Det blir därför svårt att jämföra läsning och att 

vistas på biblioteket, och bibliotekarierna framhåller även själva att detta ej behöver 

vara det samma. Män befinner sig på biblioteken och läser, men inte romaner, vilket är 

det som av exempelvis lärare i skolan anses vara bra läsning. I och med detta blir det 

svårt att synliggöra de manliga läsförebilderna som finns, eftersom de existerar utanför 

en läsnorm. 

 

5.1.3 Pojkar och oväntade genrer 

I mitt material har det framkommit två genrer av böcker som traditionellt sett inte verkar 

så populära bland pojkar; de böcker som kodas som hästböcker och kärleksböcker. 

 

5.1.3.1 Hästböcker 

En fråga jag ställde till samtliga av mina informanter var om de någonsin upplevt att de 

i ett möte med en användare gått in i en roll där de efteråt känt att de har utgått mycket 

ifrån förförståelser som kön eller andra markörer. När Alice fick frågan svarade hon 

(efter en stunds fundering) att “vi har tagit bort vår hästhylla i sommar, för det var en 

sån sak vi tänkte på [...] vi hade en hästhylla och en idrottshylla. Nu är det liksom en 

idrottshylla”. Jag fick alltså inget direkt svar på min fråga, men tolkar svaret som att den 

före detta hästhyllan har setts som feminint kodad även av personalen, och att detta varit 

en sådan förutfattad mening om användarna som förekommit. Genom åtgärden att 
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implementera hästböckerna på idrottshyllan önskas stämpeln på hästböcker som 

tjejböcker försvinna, vilket även styrks senare i intervjun med Alice. 

Ju mer jag tänkte på det kände jag att nej, det känns inte försvarbart på nåt sätt att ha en 

hästhylla. En hylla om ridning. Då får vi antingen plocka ut fotboll och ishockey och allting, 

eller så får vi slå ihop [...] Det är ju klart att det är jättebra att det finns en hästhylla, för det är ju 

väldigt mycket böcker, men när du kommer kanske då som kille med din skolklass och vill ha en 

hästbok, då blir det väldigt utpekande om du går själv till den hyllan. Nu är dom uppblandade 

och då kanske vi har nån som är jätteintresserad av hockey, som kanske råkar ta en hästbok 

också, för den stod jämte och såg spännande ut. Och det är ju det man hoppas, och tvärtom också 

liksom. (Alice) 

 

Som citatet ovan visar menar Alice att det finns för- och nackdelar med hästhyllan. En 

fördel är att hästböckerna är många till antalet, men en nackdel är att det kan bli 

utpekande för killar att gå till hästhyllan om de vill när de till exempel är med sin 

skolklass. Alice påpekar att i och med ihopslagningen till en idrottshylla, hoppas hon 

även på att en traditionell hästboksläsare också kan hitta en annan typ av sportbok, men 

åtgärden nämns ändå främst som en åtgärd för att könsneutralisera hästböckerna. Då 

Alice var min första intervjuperson, tog jag i kommande intervjuer upp exemplet från 

hennes bibliotek där de hade gjort hästhyllan till en idrottshylla, för att höra hur de 

andra bibliotekarierna resonerade kring detta. Doris är inte för en hästhylla eller 

genreutbrytningar överhuvudtaget, vilket de heller inte har på biblioteket där hon, Ellen 

och Fanny jobbar. 

 
Doris: Där tycker ju jag inte att man har tänkt till, för att häst är ju också idrott. Antingen kan 

man ha hästarna på idrott, eller så tycker jag inte att man ska dela in det så [...] Jag tror att man 

förlorar mer än man vinner [...] Men om dom står blandade efter författare så är det ju lättare att 

dra med sig (barnen, mitt tillägg). 

Ellen: Nej, och det blir ju nån slags grej att gå bort dit då annars… 

 

Ellen resonerar här likt Alice, att det skulle bli utpekande att gå till hästhyllan. Det 

framkommer inte vem det skulle bli utpekande för, men jag tolkar det som att hon 

menar pojkarna. Där Cajsa arbetar har de en relativt strikt genreindelning av barn- och 

ungdomsavdelningen. De har bland annat en hästhylla, som Cajsa menar är väldigt bra 

då de har väldigt många hästtjejer. Det gör det enkelt för både tjejerna och personalen 

att hitta böckerna. Hon tror dock inte att det skulle vara någon idé att ta med en kille till 

hästhyllan. 

 
Men skulle jag ta med en kille till hästhyllan tror jag att dom skulle få en chock liksom. Och 

förmodligen skulle dom stå och lyssna av ren artighet men jag har svårt att tänka mig att dom 

skulle välja nånting. (Cajsa) 
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Att döma av Ellens berättelse om sin son som älskar Siggeböckerna
7
 så finns det killar 

som tycker om hästböcker. 

 
Han älskar ju dom (Siggeböckerna, mitt tillägg), sen vet jag inte om han säger det till sina 

kompisar, att han lyssnar på dom, men han tycker jättemycket om dom. Han ville ju att jag 

skulle läsa dom högt, för han kunde inte låna en sån liksom. Han tycker så mycket om hästar, 

han gör verkligen det [...] och det finns ju inte direkt några hästböcker för killar [...] det finns ju 

ändå killar som rider och så. Det har ju kommit väldigt mycket fotbollsböcker för tjejer, alltså 

tjejer som har huvudrollen, men det här med hästböcker, det är fortfarande väldigt tjejigt [...]. 

(Ellen) 

 

I Ellens uttalande kan vi urläsa att det som gör en bok till en bok för tjejer är om en tjej 

har huvudrollen, och menar därmed att det inte finns några hästböcker för killar, då det 

aldrig är killar i huvudrollen i hästböckerna. Hon har även en teori om varför hennes son 

tycker om Siggeböckerna: 

 
Sen så tror jag också varför han fastnar för dom här Siggeböckerna, det kanske är just för att det 

är tjejer också. Jag tror att han börjar intressera sig lite för tjejer, det handlar ändå om… förstår 

du vad jag menar? Han lär ändå känna det här tjejiga som man börjar bli intresserad av i den 

åldern, så jag tror att det är det som drar honom till dom böckerna också. Hade det vart en kille i 

huvudrollen, då hade han kanske inte tyckt det var lika intressant heller, jag vet inte… (Ellen) 

 
5.1.3.2 Kärleksböcker 

Förutom hästböckerna finns även kärleksböckerna som pojkarna aktivt verkar ta avstånd 

från när bibliotekarierna ska hjälpa dem med boktips. “På fritiden så upplever jag att det 

är svårt att ens få dom till biblioteket, killarna. Och dom vill inte läsa om kärlek[...]” 

säger Cajsa. Vidare resonerar hon om det är specifikt ämnet kärlek eller något annat 

som gör att pojkarna drar sig för det: 

 
Jag tror inte dom har något emot om det är kärlek till exempel i en idrottsbok, men dom går ju 

inte in och ber specifikt om en kärleksbok, däremot så kan jag känna att dom är mer öppna och 

mottagliga för det när dom kommer som skolklass, om man berättar om en bok…  men man kan 

ju vinkla det, man behöver ju inte alltid lägga fokus just på en kärlekshistoria. Det finns ju fler 

saker i böcker men sen i en viss ålder… alltså mellanstadiet, då är det ju lite spännande med 

kärlek[...] (Cajsa) 

 

Så länge inte boken har klassificerats som en kärleksbok verkar det inte spela någon roll 

om det förekommer en kärlekshistoria i den. Här verkar också att berätta om en bok 

kunna spela en stor roll, då Cajsa menar att om hon gör det när en hel skolklass kommer 

är pojkarna mer öppna och mottagliga för just den boken. Fanny berättar om en före 

detta kollega till henne som hade genreindelningar på ett skolbibliotek, och då hade haft 

ett läsprojekt där man i tredje klass fick testa på att läsa olika genrer: 

 

                                                 
7
 Siggeböckerna är en bokserie av Lin Hallberg som handlar om Elina som börjar rida och hästen Sigge, 

den marknadsförs för lågstadieåldrarna. 
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Och då får alla liksom prova på alla genrer så man inte nödvändigtvis fastnar i nåt, och då var 

det många killar sa hon som började få upp ögonen för kärleksböckerna. Dom hade liksom inte 

tänkt så mycket på att läsa det själva, eller kanske inte blivit tipsade om det. Men sen, tyckte det 

var bra böcker och så trots att dom … så att man får dom här oväntade reaktionerna, där känner 

man ju att det kan vara viktigt att man får prova på. (Fanny) 

 

I ett läsprojekt i skolan fick alltså pojkarna upp ögonen för kärleksböckerna när alla 

testade alla olika genrer, vilket går att jämföra med Cajsas citat där hon tycker att 

pojkarna känns mer öppna och mottagliga när hon berättar om en bok i helklass. Fanny 

framhåller även att pojkarna kanske aldrig blivit tipsade om böckerna i den genren, och 

menar att de oväntade positiva reaktionerna vittnar om att det är viktigt att pojkar får 

prova på. Alice tror och hoppas att anledningen till att hon sällan ger pojkar 

kärleksböcker är baserat på de många erfarenheter där pojkar aktivt distanserat sig mot 

den typen av böcker. 

Alice: Och sen så är det ju så, det finns ju en viss typ av böcker. Jag brukar fråga om dom kan 

tänka sig läsa om kärlek, och där kanske det blir lite… men det finns säkert böcker jag sällan ger 

killar. Alltså, det är ju så, tyvärr…  

Sanna: Vad tror du det beror på? Jag känner ju igen mig också…  

Alice: Ja, men tyvärr så är det ju säkert så. Att jag har pratat med många killar som har velat ha 

boktips som sagt “jag vägrar läsa om kärlek” till exempel. 

Sanna: Så det är lite erfarenhet av tidigare…  

Alice: Jag hoppas det, det är ju svårt att veta också. Men jag hoppas det, och jag kan komma på 

mig själv efteråt, “men varför tänkte jag så? Varför gav jag han inte den också?” 

 

Resultatet visar att dessa två genrer, hästböcker och kärleksböcker, är något som pojkar 

upplevs ta avstånd från. Dock verkar hästböcker vara mer typiskt kodade som feminina 

än kärleksböcker. Hästhylla verkar vara något som är relativt vanligt i biblioteksvärlden 

(min erfarenhet från de två bibliotek jag har jobbat på är att det har funnits en hästhylla). 

Det kodas som feminint, och är utpekande för pojkar att gå dit. Bibliotekarierna 

upplever att det har varit (samt i vissa fall är) en orsak som gjort att de inte tar med 

pojkar till denna hylla för att tipsa om dessa böcker. Vad som kodas som en tjejbok är 

inte enbart beroende av vilken hylla boken står på, utan verkar hänga ihop med vilket 

kön huvudkaraktären i boken har. Fastän en kille läser en bok med en tjej som 

huvudkaraktär kodas det fortfarande som en tjejbok, och att killen läser den i brist på 

annat i samma genre som har en kille som huvudkaraktär. Kärlek verkar vara en genre 

som pojkar aktivt tar avstånd från, men de tar inte nödvändigtvis avstånd från 

kärlekstema i böcker. De verkar inte ha något emot att det handlar om kärlek om det 

förekommer i en bok där huvudfokus ligger någon annanstans, vilket är en metod som 

används av bibliotekarierna när de pratar om böcker. Det verkar finnas större chanser att 

få killarna att välja en kärleksbok i en skolkontext än när de är på biblioteket på sin 

fritid. 
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5.1.4 Pojkar, identitet och maskulinitet 

Jag frågade mina informanter om de trodde att en relation med användarna var 

betydelsefullt för boktipset. Cajsa, som har halva sin tjänst i skolan i den kommun hon 

jobbar i, anser att det underlättar för henne att hon har en relation till de flesta barnen, 

då hon träffar dem återkommande i skolan. Jag frågade henne om hon trodde att hon 

kunde vara mer utmanande i sitt boktips med dem hon hade en relation med. 

Men om till exempel en kille i trean kommer in och jag vet att han läser bara sport, han vägrar 

läsa nånting annat, då… då måste jag ju, känner jag, försöka locka kvar honom. Så då går vi ju 

till idrottshyllan där det kanske finns en bok som heter FC Messi, för då vet jag att Messi, bara 

den, det ordet i titeln kommer få honom att stanna kvar. Men om jag tar med honom och visar 

honom Inez värsta vecka, då kommer han ju bara vända och gå ut och aldrig komma tillbaka. Så 

det är ju väldigt svårt, man vill ju gärna ha ett öppet förhållningssätt och en öppen attityd men 

det går inte alltid, för då vet jag att då… då tappar jag dom [...] Jag tror att det är lite svårt 

eftersom att jag träffar dom i skolan så att då vet jag ganska mycket om dom, och då blir det att 

vi går ganska direkt på det dom tycker om för att inte tappa dom. (Cajsa) 

 

Hos Cajsa finns alltså en rädsla att “tappa dom”, vilket jag tolkar som att hon är rädd att 

tappa dessa pojkar som läsare, alternativt biblioteksbesökare. Hon verkar känna sig 

kluven inför situationen. Samtidigt som hon vill ha ett öppet förhållningssätt vill hon 

också locka kvar pojkarna genom att välja säkra titlar som hon vet kommer att fungera. 

Hon tror även att mycket beror på att pojkarna känner att de måste upprätthålla en fasad. 

 
Dom har bilder av sig själva som dom måste leva upp till, så om det kommer in en cool kille som 

egentligen vill läsa om kärlek då som vi pratade om innan så vågar han kanske inte säga det, för 

då står kompisen jämte och då måste man upprätthålla den där bilden av att jag gillar fotboll och 

snabba bilar och snygga brudar. Det är jättesvårt för att då går det inte att ta sig förbi det här, då 

är han bestämd på att nu ska jag ha det här och ingenting annat duger fast jag kanske egentligen 

vill ha det. Men det får liksom gå bort, för nu är jag här med den personen och då ska det vara på 

ett visst sätt. (Cajsa) 

 

I och med att biblioteket där Cajsa arbetar har strikt genreindelning, talade vi även om 

hur pojkarnas identitet spelade roll angående de olika genrerna, och att vissa genrer är 

lättare att gå mellan än andra. 

Om man då som kille kanske har lagt grunden att man är idrottskille, det här är bara vad jag tror, 

men jag tror att det kan vara svårt att då liksom helt plötsligt vilja ha en bok om kärlek. Vissa 

genrer är lättare att gå mellan. Tycker man om idrott, ja men då kanske det är lätt att gå på 

spänning, men det är inte lika lätt att gå på kärlek, till exempel. (Cajsa) 

 

Boel upplever också att hon kan vara mer utmanande med de barn hon har en relation 

till, men att hon också är bra på att använda sig av de säkra korten. 

Man har ett visst antal säkra kort… kommer det en kille i en viss ålder, ja, det kan även vara en 

tjej men det kanske är mest killar, så kanske jag oftare rekommenderar “Dagbok för alla mina 

fans” liksom. Ibland blir det så, så kanske man tänker att “jaa, jag kanske skulle rekommendera 

nåt annat som dom kanske inte hade valt själva.” (Boel) 
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Vad som visas ovan är att det finns en ambivalens kring vad för attityd bibliotekarien 

kan eller bör ha när de boktipsar pojkar. En benägenhet att alltid ta det säkra kortet för 

att vara säker på att hålla kvar dem i läsningen, kontra att ha ett öppet förhållningssätt 

och våga utmana i boktipsen och kanske tipsa om något de inte hade valt själva. 

Resultatet visar även att det finns en föreställning om att vissa genrer är lättare att byta 

mellan än andra. 

 

5.2 Talet om flickor 

Likt temat talet om pojkar har jag också konstruerat temat talet om flickor. Även detta 

tema har i sin tur fått underteman som jag har tyckt mig se i mitt material. Dessa 

underteman är Flickor och genrer, Flickor i biblioteksrummet och Flickor i 

huvudrollen. 

 

5.2.1 Flickor och genrer 

Liksom under förra temat, där jag och mina informanter samtalade om huruvida det 

spelar roll om de har en relation till barnen för att våga vara mer utmanande, frågade jag 

även om de tycker det är lättare att våga utmana när de boktipsar till tjejer gentemot 

killar. Cajsa tycker det, då hon menar att det känns som att steget mellan olika genrer 

inte är lika stort för tjejer. Vidare i intervjun samtalade vi om olika sätt för tjejer och 

killar att vara på, i relation till vad för sorts böcker man “kan” läsa. 

Sanna: Tror du att killar liksom har det snävare på det sättet, alltså just hur man bör vara? 

Cajsa: (tystnad) Ja, alltså jag tror det är lättare för tjejer att skifta genre eller skifta vad dom 

tycker om, för dom har lite större spann att spela på. [...] Är man tjej, och gillar kärlek, då är det 

lättare att gå vidare på andra genrers, på nåt sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt, men 

det är… beroende på person så är det lättare att skifta genre, vad man tycker om. 

 

Enligt Cajsa har tjejer alltså en större möjlighet att skifta genre, och därmed ett större 

utbud att välja på. Jag frågade vidare hur hon känner att hon kan agera utefter detta, om 

det påverkar henne i arbetet när hon boktipsar. 

Sanna: Känner du att det är lättare att våga tipsa om, att du vågar skifta genrer också i sådana 

fall? 

Cajsa: Ja, för kommer det in en tjej som är helt såhär “jag vill läsa om kärlek”, då kan det vara 

mycket lättare att leda in henne på hyllan som heter “Förr i tiden” och få henne att läsa om ett 

drama som utspelar sig under andra världskriget, än om det kommer in en kille som vill läsa om 

fotboll och få honom att vilja läsa ett drama från andra världskriget. Då kräver det samtidigt att 

han har nåt slags intresse för andra världskriget, men det gör det inte riktigt för henne.  

 

I citatet ovan tolkar jag det som att anledningen till att Cajsa lättare kan leda in en tjej på 

andra världskriget-böcker är för att det antagligen innehåller en kärlekshistoria i dessa 

böcker, som det gör i så många andra böcker också. Är man intresserad av kärlek, finns 

det att återfinna i de flesta olika genrer. Om man, som många killar, uppger att man inte 
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vill läsa om kärlek, finns det därmed inget som kan locka i en andra världskriget-bok 

om inte intresse för huvudämnet finns. “Ja, ja åtminstone här i den här kommunen så 

upplever jag det när jag pratar med dem att oftare är det lättare att leda in tjejer på 

oväntade genres än vad det är att leda in killar på oväntade genres”, säger Cajsa vilket 

även Doris poängterar, men ställer det även i kontrast till killars läsning: “Eftersom 

flickor läser allt, då kan vi styra dom mer. Men som en pojke, ska man då vara jätteglad 

för att han läser en liten pluttbok?”.  

 Boel tar också hon upp det faktum att en bok sällan handlar om bara en 

sak, och att kärlek är ett återkommande sådant ämne. Resonemanget tog sin 

utgångspunkt i det faktum att de på Boels bibliotek använder olika klistermärken med 

representativa bilder för att markera genrer, och att det kanske både kan hjälpa och 

stjälpa: 

Men då hittar ju inte heller dom här hästjejerna dom böckerna, då blir det svårare att särskilja 

dom. Och då får jag sätta på två genremärkningar och här har vi väl lite bestämt att det ska vara 

en märkning. Men det är jätteintressant, och viktigt att diskutera också [...] asså i vissa böcker är 

det ju kärlek fast det kan handla om en skateboardkille eller sådär… ja eller det är väl kärlek i 

ganska många. (Boel) 

 

Vi talade även om fantasygenren och hur hon upplever den som en relativt könsneutral 

genre. Jag frågade om hon tyckte att det märktes på olika böckers omslag om det 

lånades mer eller mindre av tjejer respektive killar: 

Till viss del men jag tror också att just fantasygenren har gjort ganska mycket… eller jag tycker i 

alla fall att det är en genre, förutom deckare då för det är… [...] att det blivit bättre just för, det är 

en neutral genre liksom. Det känns inte som att det är varken tjej- eller killgenre, precis som 

deckare då eller spänning. Det funkar för båda könen utan att det är … och liksom neutrala 

omslag på nåt sätt… (Boel) 

 

Sammanfattningsvis finns det upplevelser av att tjejer är mer öppna inför hela utbudet 

av böcker, oavsett genrer. En möjlig förklaring skulle kunna vara att tjejer kan tänka sig 

att läsa om kärlek i större utsträckning än killar, vilket är ett ämne som många böcker 

handlar om även om det inte är det huvudsakliga temat, och därför är det lättare att leda 

in tjejerna på olika typer av genrer. Fantasygenren är en genre som upplevs väldigt 

könsneutral, den är även en väldigt stor och utbredd genre. 

 

5.2.2 Flickor i biblioteksrummet 

Även om flickor verkar ha en större tillgång till hela bokbeståndet i och med att de kan 

röra sig mer obehindrat mellan olika genrer, så finns det ändå vissa betydelsefulla 

faktorer i biblioteksrummet som sådant. På Cajsas bibliotek där de har ganska strikta 
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genreindelningar har de en hästhylla, något gömd och ganska långt ifrån Hcg- och uHc
8
-

böckerna. Jag frågar om de har funderat på att implementera hästböckerna i resten av 

materialet för att inte särskilja det så mycket, men Cajsa ser det lite annorlunda: 

Ja vi har funderat på det, men vi har väldigt många hästtjejer, och då… det blev så svårt att alltid 

gå runt och leta efter dom, det var mycket lättare liksom att “här!” för då sköter dom sig väldigt 

mycket själva och då vet dom vad dom har läst och inte har läst, än att dom också ska springa 

runt och leta, så det var lite därför också. (Cajsa) 

 

Att ha en separat hästhylla blir en hjälp för de inbitna hästtjejer som finns, så att de lätt 

kan hitta böckerna och enkelt kunna överblicka vad de har läst och inte. Samtidigt 

underlättar det också för personalen att de står på ett ställe om någon frågar. Detta kan 

ses som en konkret handling i biblioteksrummet som är till för (häst)tjejernas skull. 

 

5.2.3 Flickor i huvudrollen 

Något som också kom upp i relation till vilka böcker som läses av och även tipsas om 

till tjejer respektive killar var böckernas huvudkaraktärer och deras kön. Fantasygenren, 

som av Boel benämndes som relativt könsneutral, kom upp i samtalet kring detta, och 

jag frågade om hon trodde att killar läser böcker med tjejer i huvudrollen när det gäller 

fantasy. 

Det är en jätteintressant fråga, men jag vet faktiskt inte riktigt om… jag kan inte säga att jag 

liksom gjort någon sån… jag tror ju inte att dom tänker kanske så jättemycket på att det är en 

tjej, att dom läser även om det är en tjej i huvudrollen, men jag kan inte säga, jag har liksom inga 

belägg för det. Det är bara en magkänsla, att dom inte tänker på det lika mycket som om det hade 

vart en kärleksbok. (Boel) 

 

Böcker om fotboll med tjejer i huvudrollen var något som flera intervjupersoner 

nämnde, vilka har givits ut av Olika Förlag. Ellen nämnde det i relation till hennes son, 

som älskar Siggeböckerna, och att det inte finns så mycket hästböcker med killar i 

huvudrollen. Definitionen av vad som anses vara en “tjej”- respektive “killbok” 

uppfattas av Ellen som beroende av könet på huvudpersonen. Alice nämner också Olika 

Förlags utgivning av fotbollsböcker med tjejer i huvudrollen: 

Typ dom har gett ut en serie böcker med fotbollstjejer nu. Och jag lyssnade på dom på 

bokmässan nu, en halvmiljon tjejer som spelar fotboll och det finns inga böcker om 

fotbollstjejer. Så dom letar liksom reda på luckorna och försöker fylla igen dom och i början var 

ju deras böcker… ja men du vet dom kändes lite såhär tillrättalagda, dom ville så väl, men dom 

har börjat bli väldigt duktiga. (Alice) 

 

Alice är även misstänksam mot studier som visar att killar inte vill läsa om tjejer i 

huvudrollen, samtidigt som hon själv upplever det i vardagen: 

Och man har ju också studier ibland som visar att, som jag inte tror på, att killar inte vill läsa om 

tjejer i huvudrollen, och det är ju också såhär, jag har faktiskt mött några killar som säger det, 

                                                 
8
 Hcg är enligt SAB-systemet den avdelning med böcker som generellt rekommenderas för barn i 

mellanstadieåldern, och uHc i sin tur för högstadieåldern och uppåt. 
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och då blir man ju såhär, varför då? Ja men man blir lite ledsen. [...] och det finns ju föräldrar 

som kan säga “nämen den kan du inte ta, det är ju en tjejbok”, och då försöker jag hugga fort, det 

finns ju faktiskt inte något som heter kill- och tjejböcker. (Alice) 

 

Doris reflekterar över hur hon ibland kommer på sig själv med att rättfärdiga att det är 

tjejer i huvudrollen med att det finns manliga karaktärer också i boken, när hon tipsar 

om böcker till killar. 

Doris: Jamen det är ju lite det du säger, om det kommer en tjej, då kanske man är mer öppen för 

man vet att tjejer är öppnare, medans jag kanske inte plockar fram böcker med flickor i 

huvudrollen på samma sätt… och där försöker jag liksom att “nej, jag ska inte bry mig” men 

ändå, om det är en flicka i huvudrollen, så kan jag säga att kanske “jaa hon heter Lina och så är 

det Nisse också då”. 

Sanna: Alltså när du tipsar till en kille då? 

Doris: Ja, bara för att om det är en kille då så “du kan läsa den för det är en kille med i boken 

också” medan det säger man ju inte till en tjej, för tjejer läser ju allt liksom. Jag menar det har ju 

Rowling själv sagt när hon skrev Harry Potter, att hon slängde ju in en tjej också för att alla 

skulle kunna läsa den, men tjejerna hade nog läst den ändå.  

 

 Sammanfattningsvis verkar det som att det som upplevs som en “tjej”- 

respektive “killbok” beror på huvudkaraktärens kön, men att tjejer läser även de böcker 

som har killar i huvudrollen, men inte tvärtom (med vissa undantag). Det finns även en 

medvetenhet om att olika beteende kan förekomma beroende på om en tipsar om böcker 

till en tjej eller kille, och hur en presenterar vissa titlar och dess innehåll. Fantasy 

verkar, som tidigare nämnt, fungera relativt könsneutralt då flera av bibliotekarierna tror 

att killar inte bryr sig lika mycket om könet på huvudkaraktärerna i fantasyböcker. 

 

5.3 Normkritiska reflektioner från bibliotekarierna 

Mitt huvudfokus har som bekant varit kön och genus, men kategorier som sexualitet, 

ålder och funktion dök också upp i mitt material i form av normkritiska reflektioner från 

bibliotekariernas sidor. Boel uttrycker att de på arbetsplatsen kollegor emellan har 

samtalat en hel del om just bemötandet i biblioteket: 

Hur tänker vi liksom när en låntagare kommer och vill ha tips? Vad är vår första fråga? En del 

kör ju fortfarande “är det till en tjej eller kille” om det är föräldern som kommer. Tjej eller kille, 

ungefärlig ålder, så… ja, jag vet inte om det säger så mycket, jag försöker i alla fall gå på vad 

dom har läst tidigare i alla fall. (Boel) 

 

Det potentiella fall som Boel berättar om visar på att kön och ålder är de två primära 

kategorier som används för att smalna av inför ett boktipsande. Själv uttrycker Boel att 

hon inte tycker att det säger så mycket och brukar fråga om tidigare läsupplevelser och 

erfarenheter. 

Doris reflekterar över varför killar vill läsa böcker med killar i huvudrollen och 

vice versa, och varför det inte är tvärtom om man utgår från att de flesta människor har 
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ett heterosexuellt begär: “Oavsett vad man har för läggning och så, så är man ju 

intresserad av människor. Det är ju mer det, att jag läser om andra människor, inte att 

det är en tjej eller killbok, men där är vi inte. Vi är inte där i oss själva men det är inte 

heller vi som skriver böckerna”, säger Doris. Genom detta uttalande visar hon på 

komplexiteten mellan tanke/vilja och verklighet, och hur vi även är beroende av yttre 

faktorer såsom bokutgivningen i det här fallet. Hur mycket vi än vill att kön inte ska 

spela någon roll gör det fortfarande det, och det märks även på hur bokutgivningen ser 

ut. Cajsa reflekterar lite generellt över konsekvenserna av den strikta genreindelning de 

har på hennes bibliotek: 

Men ja, det är klart att ibland så undrar jag över det här med genus och normer, om det skulle 

bli… en slags annorlunda mentalitet eller utlån om man hade dom alla ihopslagna i efter typ 

SAB i bokstavsordning efter författare. Det skulle nog bli att fler upptäcker böcker som dom 

aldrig hade gjort förut, det tror jag absolut. Men å andra sidan så skulle man nog tappa det här 

att… känslan av trygghet som dom har här att här vet dom lite att här blir dom inte besvikna på 

den här hyllan. Så det, det är verkligen både och. (Cajsa) 

 

6 Sammanfattande diskussion 
Syftet med undersökningen var att genom intervjuer och rumsorienterande samtal med 

bibliotekarier undersöka hur normer kring kön och genus konstrueras i det av 

bibliotekarier upplevda mötet med biblioteksanvändare, med fokus på boktipset som 

social praktik. För att besvara syftet konstruerades fyra frågeställningar, vilka jag nu 

skall utgå från då jag ämnar tillämpa mina teorier på mitt resultat, och även fläta 

samman det med tidigare forskning. 

 

6.1 Upplever bibliotekarier att normativa respektive normkritiska 
föreställningar kan uttryckas i talet med användarna, i så fall hur? 
Ur mitt material har jag tolkat det som att bibliotekarier upplever att normativa, men 

även normkritiska, föreställningar kan uttryckas i mötet med användaren, dock i olika 

situationer. I det spontana mötet, boktipset, verkar det svårare att arbeta normkritiskt än 

om det är med exempelvis en skolklass. Hästböcker och kärleksböcker visade sig i 

resultatet vara två av de genrer som killar generellt av bibliotekarierna upplevs ta 

avstånd ifrån. Hästböckerna verkade upplevas som mer feminint kodade än 

kärleksböckerna, men det fanns ändå vissa strategier som kunde användas för att öka 

tillgängligheten till dessa böcker för killar också. Det framkom tydligt att normativa 

föreställningar uttrycktes i förhållande till användarna gällande detta, då exempel gavs 

på att man aldrig skulle ta med en kille till hästhyllan, eller att det kan bli utpekande för 

en kille att gå till hästhyllan i biblioteket. Detta kan tolkas som att om killarna skulle gå 
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till hästhyllan, skulle detta ifrågasätta deras maskulinitet genom att de då rör sig mot 

något som kodas feminint vilket står lägre i genushierarkin (Connell, 1996, s. 116f). 

Något som också bekräftade att hästböcker är feminint kodade var talet om hästböcker 

med killar i huvudrollen vilket var en bristvara jämfört med att det kommit mycket 

fotbollsböcker för tjejer (det vill säga med tjejer i huvudrollen). Detta är något som 

tidigare forskning också pekar på, att killar föredrar böcker med killar som 

huvudkaraktär men att könet på huvudkaraktären inte spelar någon roll i tjejers läsning 

(Björk & Pagels, 2013, s. 35). Detta kan dock tolkas som en effekt av genusordningen, 

där tjejer premieras av att existera på traditionella manliga arenor som exempelvis tjejer 

i fotbollsböcker, samtidigt som det blir mer kontroversiellt om en kille figurerar på en 

traditionellt kvinnlig arena, som huvudperson i en hästbok (Hirdman, 2012). Problemet 

med kärleksböcker verkade inte vara att det förekommer kärlek i en bok, så länge 

huvudtematiken är något annat som exempelvis idrott, historia eller äventyr. Det verkar 

dock krävas att killar har ett specifikt intresse av den genren, annars är det svårt att leda 

in dem på den. Tjejer upplevs däremot som mer öppna inför att kunna ledas in på olika 

genrer, bland annat av den anledning att kärlek är ett tema som frekvent förekommer 

oavsett genre. Killar förväntas alltså inte läsa på samma premisser som tjejer. Även 

detta bekräftas av tidigare forskning där tjejers läsning identifieras av att vilja läsa om 

relationer mellan karaktärer i högre utsträckning än killar (Millard, 1997; Simpson, 

1996; Merisuo-Storm, 2006). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det upplevs av bibliotekarierna att normativa 

föreställningar uttrycks i mötet med användaren genom att det finns könskodade 

böcker/hyllor som man inte tar med det motsatta könet till vid ett spontant möte som ett 

boktips. Det upplevs lättare att tipsa om en traditionellt kvinnligt kodad bok i ett 

sammanhang där exempelvis en hel skolklass är med, vilket man skulle kunna tolka 

klargör att det spontana boktipsandet är en social praktik där det är svårt att utmana 

normer. 

 

6.2 Kan boktipsandet från bibliotekarier till barn förstärka respektive 
utmana normer, i så fall på vilka sätt? 
I resultatet framkommer att boktipsandet från bibliotekarier kan bidra till att förstärka 

normer om killars läsning, men det borde också kunna utmana. Anledningen till att det 

inte görs i så stor utsträckning är det som bland annat Cajsa vittnar om, att hon är rädd 

att tappa killarna om hon inte väljer de böcker som ses som säkra kort. Boel och Alice 

menar också att det säkert finns böcker de sällan tipsar killar om, och Alice tror att det 
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antagligen är för att hon har mycket erfarenhet av negativ respons. Det framkommer av 

bibliotekarierna i resultatet att killar oftare än tjejer förväntas vara dåliga läsare. Detta 

kan ses som en följd av föreställningen om att läsning är en feminiserad praktik, och att 

killar tar avstånd från den för att upprätthålla en maskulin identitet (Connell, 1996, s. 

117). Dock, vilket framkommer i resultatet och styrks av tidigare forskning, läser killar 

andra typer av texter som serier, som av exempelvis lärare inte anses vara riktig 

litteratur. Till följd av en strävan att upprätthålla och konstruera en maskulin identitet 

läser killar en annan typ av litteratur som kodas mer som manlig, exempelvis serier eller 

faktaböcker (Millard, 1997; Simpson, 1996; Merisuo-Storm, 2006). Konsekvenserna av 

detta blir att de som läser inte läser den typ av litteratur som är den som anses bra, och 

de hamnar därför utanför den normerande läsningen. Detta kan vara anledningen till att 

de antas ha lässvårigheter vilket befästs i boktipset när bibliotekarier baserat på kön 

förutsätter att killar inte är goda läsare, och kanske föreslår enklare böcker med till 

exempel bilder i. Man vågar inte föreslå något mer utmanande som man kanske hade 

gjort till en tjej. Bibliotekarierna påpekar att det vistas mycket män i biblioteksrummet. 

Män befinner sig på biblioteken och läser, men inte romaner, vilket är det som då anses 

vara “riktig” läsning av många, vilket även tidigare forskning pekar på. McKechnie 

(2006) presenterar bland annat ett förslag om att fler manliga läsande förebilder borde 

finnas, både i form av att anställa manliga bibliotekarier, och också att pappor borde 

läsa mer för, och med, sina söner. I mitt material synliggörs att det redan verkar finnas 

många manliga läsande förebilder som dessutom vistas på biblioteken. Jag uppfattar 

dem dock som svåra att synliggöra, eftersom de existerar utanför läsnormen likt 

killarna. 

Alice påpekar även det faktum att det säkert finns många killar som inte ens 

kommer till biblioteket, och att de killar som faktiskt kommer till biblioteket är de som 

vill läsa och det är dem som de ser. Detta skulle kunna ses som tre steg i en maskulin 

hierarki där den hegemoniska maskuliniteten är 1) de som inte kommer till biblioteket 

och inte läser och nedåtgående i hierarkin kommer sedan 2) de som kommer till 

biblioteket och läser, men inom “maskulina ramar” och följaktligen 3) de som kommer 

till biblioteket och läser allt oavsett könskodning, som ligger närmast det feminina 

vilket i genusordningen anses som lägst. I mitt material synliggörs killar inom samtliga 

kategorier. Boel berättar om föräldrar som kommer in å sina söners vägnar och ber om 

en bok till sonen som inte tycker läsning är jätteroligt, vilket skulle kunna passa in på 

kategori ett. Vi får i materialet syn på de killar som kommer till biblioteket och gillar att 



  
 

33 

läsa, men som absolut inte vill läsa om kärlek, vilket skulle passa in på kategori två, där 

killarna läser men inom maskulina ramar. Ellens son som älskar Siggeböckerna, vilka 

placeras inom kategorin hästböcker som är kodade som feminina, passar in på kategori 

tre. Vad som gör exemplet i kategori tre ytterligare intressant är hur ett heterosexuellt 

begär används som förklaring för att ta bort det stigma som uppstår av att befinna sig 

lägst i den maskulina hierarkin. Ellen berättar att hennes son inte direkt skyltar med att 

han läser Siggeböckerna, framhäver att han annars är väldigt pojkig och att anledningen 

till att han gillar böckerna är just för att det handlar om tjejer och att han är i den åldern 

när man börjar intressera sig för det motsatta könet. Connell talar om den obligatoriska 

heterosexualiteten för män, och att denna kan vara ett sätt att bekräfta sin manlighet på 

och därmed befinna sig högre upp i den maskulina hierarkin och närmare den 

hegemoniska maskuliniteten, det vill säga normen (Connell, 1996, s. 116f; 137ff).  

I och med föreställningen om killars begränsade läsmöjligheter gällande 

skönlitteratur (i form av en ofta antagen lässvårighet samt, som jag under föregående 

frågeställning redovisade, färre val av olika genrer) kan boktipset förstärka normer, 

mycket på grund av tidigare erfarenheter hos bibliotekarierna som bekräftat tidigare 

nämnda föreställningar. Dock borde boktipset som sagt också kunna utmana dessa 

normerande föreställningar genom de (positiva) avvikande erfarenheter som 

bibliotekarierna faktiskt också redogjort för. Något som är intressant är de manliga 

läsförebilderna som faktiskt existerar på biblioteket och läser samma sak som statistik 

och upplevelser av bibliotekarierna visar att unga killar också gör. Enligt resultatet från 

intervjuerna stämmer läsförebilderna med det som läses av de unga killarna, därmed 

borde skönlitterära manliga läsarförebilder vara effektivt för att få killar att läsa 

skönlitteratur, och på det viset även ta bort stigmat kring att läsa en viss typ av genre. 

 

6.3 Kan biblioteksrummet och dess innehåll påverka boktipset som en 
social praktik där normer konstrueras eller ifrågasätts, enligt 
bibliotekarierna? 
Det mest påtagliga exemplet i mitt material angående hur biblioteksrummet och dess 

innehåll kan påverka boktipset som en social praktik där normer konstrueras eller 

ifrågasätts är hur böckerna sorteras på hyllorna och om man använder sig av 

genreindelningar eller inte. Hästböckerna har fått väldigt mycket utrymme då det har 

visat sig vara en väldigt konkret och tydligt kvinnligt könskodad genre. SAB-systemet 

kan betraktas som det normativa sättet att sortera böckerna på i folkbibliotek i Sverige, 

då det nästan alltid är detta som man utgår ifrån, och genreutbrytningar är ett avvikande 
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från resten av systemet. Det verkar finnas fördelar med genreindelning då det är 

inspirerande för barnen, och på de bibliotek där det finns många hästtjejer får de lätt att 

hitta sina böcker. Det underlättar även för personalen att det finns en separat hästhylla 

om någon frågar efter dem. Att ha en hel avdelning på ett bibliotek genreindelad bryter 

mot normen, SAB-systemet, men frågan är om det vidare genererar ett normkritiskt 

förhållningssätt och tänkande. Det är en balans mellan att fler förmodligen hade hittat 

böcker de kanske inte hade hittat annars, och känslan av trygghet för barnen. Ur ett 

normkritiskt perspektiv är en uppställning efter SAB kanske det bästa alternativet, men 

det sker på bekostnad av barnens trygghet inför biblioteksrummet. Detta kan tolkas som 

att tryggheten är baserad på existensen av olika genrer, som i sin tur är mer eller mindre 

könskodade. Inom detta system av genreindelningar finner vi bibliotekets 

genuskontrakt, där en tjej utför en kvinnligt kodad handling på en kvinnligt kodad plats. 

Exempelvis att en tjej lånar en hästbok (det vill säga en tjejbok) från hästhyllan. De tre 

olika grupperna av läsande killar jag tidigare nämnde kan hjälpa oss att förstå 

bibliotekets genuskontrakt ytterligare. En kille ur grupp två exempelvis som är en 

läsare, äventyrar redan där sin maskulinitet genom att tillhöra en feminiserad praktik 

vilket läsandet ses som, men kompenserar genom att läsa inom maskulina ramar. Enligt 

genuskontraktet skulle det för att ta ett tydligt exempel kunna vara en kille som lånar en 

fotbollsbok från idrottshyllan, men det viktigaste för att behålla den maskulina 

identiteten är egentligen bara att ta avstånd från de kvinnligt kodade genrerna som 

hästböcker och kärleksböcker. Det upplevs inte som att det finns genrer som är specifikt 

manligt kodade och tabubelagda för tjejer att läsa, vilket kan förklaras med bland annat 

det som tidigare forskning säger, att tjejer läser oavsett kön på huvudpersonen och 

därmed får ett större utbud att välja på (Björk & Pagels, 2013), men går också att 

förklara med hjälp av genussystemet i kombination med maskulinitetsteori, där den 

andra logiken i Hirdmans genussystem kan tillämpas, att det mellan de två könen man 

och kvinna finns en hierarki där mannen och det manliga är överordnat och därmed 

eftersträvansvärt (Hirdman, 2012). Detta får konsekvenser i boktipsandet från 

bibliotekarier som upplever att de kan utmana mer när det gäller boktipsande till tjejer, 

då de som Doris uttryckte det “läser allt”, och det egentligen inte finns några hyllor de 

inte skulle ta med en tjej till, som det gör med killar och exempelvis hästhyllan. Att som 

på ett av biblioteken i materialet implementera hästböckerna i idrottshyllan kan ses som 

en strategi för att minska den upplevda stigmatiseringen det innebär att som kille gå till 

hästhyllan. Dock kan det också tolkas som att det sker på bekostnad av något annat, i 
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detta fall de tjejer som inte längre får lika lätt att hitta hästböckerna. En strategi för att 

utmana normer kring kön och genus skulle kunna vara att inte ha några 

genreindelningar alls, vilket Cajsa reflekterar över i slutet av vår intervju. Dock sker i så 

fall även detta på bekostnad av mycket annat, då syftet med utbrytningar av materialet 

från SAB-systemet är till för att underlätta för användaren, vilket i så fall prioriteras 

bort. 

 Mitt syfte var att genom intervjuer och rumsorienterande samtal med 

barnbibliotekarier undersöka hur normer kring kön och genus konstrueras i det av 

barnbibliotekarier upplevda mötet med biblioteksanvändare, med fokus på boktipset 

som social praktik. Jag har i min resultatredovisning och i den sammanfattande 

diskussionen visat att normer kring kön och genus befästs i boktipset och att det 

existerar ett genuskontrakt på biblioteket som bidrar till att reproducera en åtskillnad av 

könen. Tjejer förväntas vara flexibla och öppna, medan killar skyddas från att utmanas i 

sin läsning där de förväntas vara mer cementerade i sin maskulina identitet. Varför är 

det så här? Gällande killar verkar det finnas en tanke som går ut på att det viktigaste är 

att de läser skönlitteratur överhuvudtaget, vilken typ av narrativ som läses är av mindre 

vikt. Tjejer däremot, som läser allt, kan utmanas med exempelvis böcker där tjejer inte 

är traditionellt kvinnliga. Boktipset som social praktik synliggör detta på ett särskilt sätt 

då det är ett spontant möte utan förberedelser som sker. I och med att det är ett 

personligt möte blir det också ett starkt möte, och borde vara av intresse för bibliotek(-

arierna) att ta till vara på. Jag anser att dessa möten borde fortsätta problematiseras ur ett 

genusperspektiv. Dock vill jag även framhålla att det finns möjligheter att utmana, 

bland annat med tanke på biblioteksrummets materialitet. Att reflektera över 

biblioteksrummet, synliggöra könskodade genrer/böcker och att tänka över hur 

kategorisering och placering sker i rummet och vad för effekter det får har visat sig 

spela roll för bibliotekariernas förhållningssätt till barnet och rummet i mötet. 

 

7 Avslutande reflektion 
Avslutningsvis vill jag framhålla att det givetvis är många faktorer som påverkar barn 

och deras identitetsskapande (och i förlängningen val av litteratur), vilka bibliotekarier 

omöjligt kan styra över. I och med rapporter om försämrad läsförståelse som sägs kunna 

bero på försämrad läslust (SOU 2012:65) blir det en balans mellan att uppmuntra barnen 

till att bli läsande individer, och samtidigt arbeta på ett normkritiskt sätt. Något jag 

upplever, vilket också bibliotekarierna själva uttrycker, är att erfarenheter kan stärka 
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normer, men också att normöverskridande erfarenheter borde synliggöras mer och delas 

mellan kollegor. Att killar kan älska hästböcker var en viktig erfarenhet för mig att höra, 

vilken jag också tror kommer att ge mig mod att våga utmana mer i boktipsandet till 

killar. Fortsatta studier av ämnet skulle kunna bestå av vidare utforskning av 

biblioteksrummets påverkan, men också hur det talas om kön och genus på biblioteket 

som arbetsplats. Som jag i bakgrunden nämnde är HBTQ-frågan just nu het inom 

bibliotekskretsar, vilket kanske har gjort att frågan om kön och genus i relation till 

användaren har hamnat i skymundan. Av egna erfarenheter kopplat till min 

professionsutbildning inom Biblioteks- och Informationsvetenskap är kön och genus 

inte något som problematiserats märkbart, vilket också vore något att önska då ett 

normkritiskt förhållningssätt till detta mår bäst av att genomsyra samhället på samtliga 

nivåer, speciellt på den plats med ett viktigt demokratiskt uppdrag; biblioteket. 
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide 
 

Yrkesidentiteten 

● Hur kom det sig att du valde att bli bibliotekarie? 

○ Valde du att jobba med barnverksamheten? 

● Vad är roligt resp. mindre roligt med yrket? 

● Vad är barnbibliotekariens viktigaste uppgift anser du? 

 

Boktipset 

● Hur skulle du beskriva ett boktips konkret? Hur går det till? 

● Hur brukar du göra när du boktipsar? 

● Vilka frågor ställer du till barnet för att träffa så rätt som möjligt? 

○ Har ni några riktlinjer gällande boktipsandet i biblioteket? 

○ Har du några hjälpmedel du brukar använda när någon ber om ett 

boktips? 

● Hur är det att ge boktips? 

○ Är det viktigt med boktips från bibliotekarien? Varför? 

○ Vilken är den vanligaste frågan du brukar få? 

○ Vilken är den roligaste frågan att få när det gäller boktips? 

○ Vilken är den svåraste frågan att få när det gäller boktips? 

○ Tror du att du tänker normkritiskt när du boktipsar? 

■ Har du kommit på dig själv att du gått in i en roll där du i 

efterhand kanske märker att du utgått från föreställningar om tex 

kön, etnicitet, funktion etc? (här kan jag dela med mig av egna 

erfarenheter) 

■ Försöker du utmana aktivt? 

● Hur ofta skulle du uppskatta att du får frågan om ett boktips på en 

vecka/dag/pass? 

● När du möter ett barn, vem eller vilka är lättast att ge boktips till? 

○ (Tror du att du påverkas av hur ett barn ser ut när du ger boktips?) 

○ (Finns det typiska “tjej” respektive “kill”-böcker? Hur tänker du kring 

det?) 

● Har du erfarenhet av att andra vuxna är med när du ska boktipsa till barn? Hur 

brukar det kännas? 

● Vad hoppas du boktipset skall leda till, kortsiktigt och långsiktigt? 

● När du talar med dina kollegor om boktips, vad brukar ni tala om då? 

 

Materialitet 

● Hur tänker du kring den litteratur som finns idag? Möter den behovet? 

○ Finns det några säkra kort som en alltid kan ta till? 

○ Finns det någon bok här som du aldrig skulle rekommendera? Hur 

kommer det sig? 
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● Påverkar böckernas placering i biblioteket hur du tipsar om dem, tror du? 

Underlättar det? Finns det något som hade kunnat vara bättre? (Här kan man gå 

runt o kolla lite samtidigt!) 

● Hur tänker du kring boktipsandet i hyllorna, typ skyltning? Vad är det som 

avgör där?  

● HBTQ-certifiering, vad tycks om detta? På vilket sätt viktigt eller oviktigt? 

Något som är “viktigare”, isåfall vad? Regnbågshylla etc
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