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Abstract: This master’s thesis investigates how the Swedish county 

libraries relate to equality between men and women. The 
thesis treats the county library both as a place of work and as 
a part of the national library network. One of the reasons 
why this study focuses on county libraries is because of their 
special position in the Swedish library organisation as a link 
between the national policy and the public libraries. 

 
 The analysis in the study is based on theories that argue 
masculinity and femininity as social constructions, and 
therefore can be affected by a different type of conduct.  

 
Data was gathered using qualitative questionnaires combined 
with some quantitative elements that were used to gain 
fundamental facts regarding the distribution of employees 
between the sexes and the existence of equality policies.  

 
The conclusions drawn were that many county libraries did 
not have special policies for equality questions. The 
strategies for including equality in the daily work with the 
public libraries were often based on separating the sexes 
even though the main purpose with the strategies was to 
eliminate the differences between men and women.   
Generally the librarians were positive to include equality as a 
part of their work. The main reason that the county libraries 
did not work with equality was because the public libraries 
did not request that type of assistance.  
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1. Inledning 

Inför valet av uppsatsämne hade jag två utgångspunkter. Den första var att arbeta med 
ett ämne som sammanförde biblioteks- och informationsvetenskap med det 
genusvetenskapliga forskningsfältet, eftersom jag menar att genusordningen påverkar 
hela samhällsstrukturen inklusive den enskilda människans vardag. Det är därför 
angeläget att disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap studeras ur detta 
perspektiv. Den andra utgångspunkten avsåg möjligheten att undersöka något som 
eventuellt kunde fylla en funktion utanför Bibliotekshögskolan i Borås. Kulturrådet 
(KUR) kontaktades och i samråd med min kontaktperson där bestämde jag mig för att 
försöka ge en bild av hur svenska länsbibliotek förhåller sig till jämställdhetsfrågor. Det 
åligger Kulturrådet, som ett led i regeringens satsning för att skapa en fördjupad 
överblick av jämställdhet i kulturlivet, att återrapportera vad bland annat länsbiblioteken 
gör för att främja jämställdhet i verksamheten.1 Min förhoppning är att uppsatsen ska 
kunna ge något förslag på hur länsbiblioteken kan delta i arbetet för ett mer jämställt 
samhälle. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Inom samhällsvetenskapen är det vanligt att man betraktar manligt och kvinnligt som 
kulturella och sociala konstruktioner.2 Begreppet genus används ofta för att känneteckna 
dessa konstruktioner och ibland också den process som innebär att genusordningen 
ständigt måste återskapas för att bibehålla sin innebörd och betydelse i samhället. Den 
nuvarande genusordningen innebär enligt flera genusforskare att det genus som 
motsvarar manligt är norm. Detta betyder att de egenskaper som tillskrivs män värderas 
högre och att män som grupp har mer makt och högre status i samhället. I 
handlingsplanen Jämt och ständigt, vilken upprättats för att öka jämställdheten i 
samhället, ger även Sveriges regering uttryck för att man delar uppfattningen om en 
genusordning där mannen är norm och genus en social konstruktion. I planen menar 
regeringen att den nuvarande genusordningen begränsar både kvinnors och mäns 
möjligheter att utvecklas som individer och leder till begränsningar i demokratin. För att 
motverka att de traditionella könsrollerna ytterligare cementeras och istället arbeta för 
ett mer jämställt samhälle slår regeringen fast att det krävs insatser inom samtliga 
politiska områden.3  
 
Biblioteken, som en del av det kulturpolitiska området, har hittills inte ägnats särskild 
uppmärksamhet vad gäller jämställdhetsfrågor på statlig nivå. Även inom den egna 
fakulteten, biblioteks- och informationsvetenskap, är material som belyser 
genusaspekter ur ett vetenskapligt perspektiv ganska ovanligt, speciellt om man bortser 
från den forskning som fokuserar på bibliotekarieyrket som ett typiskt kvinnoyrke. 
Denna studie kommer delvis att lyfta fram frågor om genus och jämställdhet i 
förhållande till bibliotekens verksamhet. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att 
bibliotekssektorn på grund av sin kvinnodominans kanske rymmer en annan typ av 
jämställdhetsproblematik än den vanligt förekommande där kvinnor också är den 
synligt underordnade gruppen. Statistik från Kulturrådet visar exempelvis att inom 
                                                 
1 Regeringsbeslut, Ku2004/26. 
2 Se exempelvis Ekenstam, Claes & Nordberg, Marie (2004). Från redaktionen. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift: Män & manligheter, nr.1-2, s. 5. 
3 Skr 2002/03:140.  
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samtliga undersökta åldersgrupper, utom den äldsta, besöker kvinnor biblioteket oftare 
än män. Kvinnor är i majoritet vid antalet besök även vid indelning i grupperna arbetare, 
tjänstemän och högutbildade vid en jämförelse med män i motsvarande grupper. När det 
gäller bokläsning för nöjes skull läser kvinnor mer, oavsett åldersgrupp och region. 
Utanför storstadsregionerna är dock skillnaden mellan könen störst. Andelen kvinnliga 
arbetare och tjänstemän som läser, överstiger män vid motsvarande indelning. Allra 
mest läser flickor i åldern 9-14 år. De grupper som läser minst är äldre män och 
personer med endast förgymnasial utbildning. Värt att uppmärksamma är att 7 % av 
männen i åldersgruppen 15-24 aldrig hade läst en bok för nöjes skull vilket är att 
jämföra med snittet för samtliga åldersgrupper som ligger på 2 %.4 En likartad 
fördelning gäller förhållanden för bibliotekariekåren. År 2003 var 2380 av landets totalt 
2832 folkbibliotekarier kvinnor.5 Befintlig statistik som avser motsvarande förhållanden 
på länsbiblioteken saknas, men kommer att presenteras i samband med resultatet av 
enkäten. Antalet kvinnor respektive män som är biblioteksbesökare, bokläsare och 
bibliotekarier är givetvis bara de kvantitativa aspekterna av jämställdhet på bibliotek. 
Andra strukturer kan dölja sig under ytan varför även en kvalitativ infallsvinkel är av 
betydelse. Uppsatsen kommer därför att arbeta med frågor som berör jämställdhet ur ett 
såväl kvalitativt som kvantitativt perspektiv. 
 
I inledningen hänvisades till den återrapportering som länsbiblioteken årligen gör till 
Kulturrådet gällande jämställdhet. Eftersom återrapporteringen från länsbiblioteken 
hittills inte följt någon mall, har de uppgifter som inkommit varit av skiftande karaktär, 
varför det finns ett behov av att få fram mer konkret information men länsbiblioteken är 
också intressanta att undersöka av andra skäl. Med sin placering mitt i den svenska 
biblioteksorganisationen förenar länsbiblioteken statlig, regional och kommunal politik, 
vilket är värdefullt då man kan knyta jämställdhetsfrågorna till ett större övergripande 
resonemang, exempelvis utifrån kulturpropositionen, samtidigt som länsbibliotekens 
verksamhet direkt påverkar många olika typer av folkbibliotek. För att komma fram till 
inom vilka områden det är möjligt att applicera ett jämställdhetsperspektiv på 
biblioteks- och informationsvetenskapen har dels tidigare forskning, huvudsakligen i 
form av magisteruppsatser och artiklar, beaktats.  
 
För tydlighetens skull ska klargöras att begreppet jämställdhet i det vardagliga språket 
kan användas i många olika betydelser. I den här uppsatsen (och i statliga dokument) 
syftar jämställdhet dock enbart på relationen män och kvinnor emellan, till skillnad från 
det mer övergripande begreppet jämlikhet där rättvisa mellan alla individer och grupper 
avses. En mer utförlig diskussion kring begreppet presenteras i kapitel 2, Teoretiska 
utgångspunkter. 
 
I vissa län går länsbiblioteket under namnet regionbibliotek eftersom man ansvarar för 
ett större område, en region. I uppsatsen kommer emellertid samtliga bibliotek 
benämnas som länsbibliotek då detta är den gängse beteckningen vilken också används i 
de statliga rapporter och departementsskrivelser som rör länsbiblioteken. 

                                                 
4 Kulturbarometern 2002 (2003). Statens Kulturråd. (Kulturen i siffror, 2003:1). 
5 Statistiska centralbyrån (2004-11-19). Personal i kommunala folkbibliotek i riket efter kön och 
personalkategori år 2003. Statistiska centralbyrån. [2005-08-09] 
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1.2 Syfte och Frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att studera det kvantitativa och kvalitativa jämställdhetsarbetet 
på svenska länsbibliotek med hjälp av följande tre frågeställningar: 
 

• Hur arbetar man med jämställdhet på svenska länsbibliotek? 
 
Denna huvudsakliga frågeställning är formulerad för att undersöka de arbetsmetoder 
vilka länsbiblioteken använder sig av, alternativt kan tänka sig att använda, när man 
arbetar med jämställdhetsrelaterade problem. Uppsatsen kommer att undersöka både 
arbetsmetoderna inom länsbibliotekens utåtriktade, kulturförmedlande verksamhet men 
också hur man förhåller sig till jämställdhet på länsbiblioteket som arbetsplats. 
Uppsatsen kommer också att studera hur man genom sitt val av arbetsmetoder 
problematiserar genus. 
 

• Vilka faktorer påverkar jämställdhetsarbetet på svenska länsbibliotek? 
 
För att jämställdhetsarbetet ska kunna utvecklas och fördjupas är det viktigt att 
kartlägga vilka faktorer som av den för verksamheten ytterst ansvarige, 
länsbibliotekarien, uppfattas som viktiga för att arbetet med jämställdhet ska vara en del 
av det dagliga arbetet. Här avses exempelvis reglering i form av styrdokument eller 
fördelning av resurser. Även den tredje frågeställningen kan ses som en del av de 
faktorer som påverkar jämställdhetsarbetet: 
 

• Vilken inställning har svenska länsbibliotekarier till att arbeta med 
jämställdhet? 

 
Med utgångspunkt i den knapphändiga reglering som finns inom området bibliotek och 
jämställdhet kommer troligen inställningen hos de ansvariga att vara en viktig faktor för 
hur stort utrymme frågan om jämställdhet utgör på det enskilda länsbiblioteket. Därför 
kommer uppsatsen att undersöka hur svenska länsbibliotekarier förhåller sig till att 
aktivt arbeta med frågor inom området jämställdhet. 
 
För att kunna besvara frågeställningarna har det ibland varit nödvändigt att ta fram 
uppgifter om länsbibliotekens verksamhet ur ett bredare perspektiv. Exempel på sådana 
uppgifter kan vara könsfördelningen bland personalen eller vem som har ansvaret för 
jämställdhetsplanen. Även om denna typ av uppgifter inte besvarar frågeställningarna 
har de indirekt relevans för hur länsbiblioteken kan arbeta med jämställdhet och kan 
därför anses vara av betydelse för kommande slutsatser. 

1.3 Avgränsningar 

I Sverige fanns det år 2003 290 huvudbibliotek och 1091 filialer, det vill säga i runda tal 
totalt 1400 folkbibliotek.6 Dessa folkbibliotek är av varierande storlek och följer vitt 
skilda planer eftersom de svarar under olika kommunala huvudmän. Om 
undersökningen skulle fokusera på folkbibliotek, vilket kunde vara intressant bland 
annat eftersom folkbiblioteken har direktkontakt med medborgarna, skulle stor hänsyn 

                                                 
6 Folkbiblioteken 2003 (2004). Statens kulturråd.(Kulturen i siffror 2004:2). 
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till urvalsgruppen behöva göras. Att arbeta med länsbibliotek innebär att landets 
samtliga 20 länsbibliotek kan inkluderas i undersökningen och att man inte behöver utse 
ett representativt urval för att kunna dra generella slutsatser. Att studera en hel 
population är ur detta avseende fördelaktigt. Ytterligare en aspekt att beakta är att 
länsbibliotekens personal är vana vid att delta i undersökningar och ofta har mer tid att 
avsätta för sådant arbete. I undersökningen representeras personalen av respektive 
länsbibliotekarie. Enligt min kontakt på Kulturrådet är länsbibliotekens personal ofta 
positivt inställda till att delta i utvärderingar då de vet att dessa kan leda till konkreta 
resultat.  
 
Underlag och bakgrund för studien utgörs av de politiska handlingar som reglerar 
jämställdhet inom såväl arbetsmarknad som kulturpolitik. Styrdokument på statlig nivå 
för länsbiblioteken exemplifieras i studien av bland annat bibliotekslagen och 
regleringsbrev för budgetåret 2005. Länsbiblioteken har också enskilda 
verksamhetsplaner. Dessa har inte beaktats som enskilda dokument men 
länsbibliotekarierna har givits stora möjligheter att hänvisa till egna verksamhetsplaner 
där de är av betydelse i undersökningen. Styrdokumenten är avsedda att förankra och 
legitimera studien i ett större sammanhang. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 presenterar bakgrunden till uppsatsen, dess syfte, frågeställningar samt vilka 
avgränsningar som gjorts. Kapitel 2 innehåller det teoretiska ramverket i form av 
feministisk teori och teori från mansforskningen samt definition av vissa nyckelbegrepp 
såsom genus, feminism och jämställdhet. Kapitel 3 innehåller en forskningsöversikt 
över biblioteks- och informationsvetenskap med ett genusperspektiv. Kapitlet är 
uppdelat i fem mindre kapitel och berör IT, barn och unga, bibliotekarieyrket, 
användarna ur ett genusperspektiv och kanon. Kapitel 4 är metodkapitlet och presenterar 
strukturen bakom den enkät som har utformats för att uppnå det tidigare fastlagda syftet. 
Kapitel 5 presenterar länsbibliotekens uppdrag och verksamhetsområde samt de 
styrdokument som är av betydelse för studien exempelvis bibliotekslagen, 
kulturpropositionen och jämställdhetslagen. Kapitel 6 innehåller en presentation av 
frågorna som utgör enkäten, resultaten från själva studien samt en teoretisk analys av 
enkätsvaren. Kapitel 7 redogör för slutsatser och jag för en diskussion kring 
undersökningens resultat samt ger förslag på framtida forskningsämnen. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Teorierna som presenteras i detta avsnitt är tänkta att fungera som analysverktyg men 
också som ett teoretiskt bakgrundsmaterial vilket är avsett att motivera varför det är av 
betydelse att biblioteken uppmärksammar frågor om jämställdhet. I det inledande 
kapitlet presenterades statistik som visar att män är en underrepresenterad grupp bland 
både biblioteksbesökare och personal. För att kunna problematisera dessa förhållanden 
utifrån ett genusperspektiv kommer mansforskning vara en del av den teori som 
presenteras. Dessutom diskuteras genusordningen utifrån feministisk teoribildning. 
 
Två saker är viktiga att påpeka innan den genusvetenskapliga teorin presenteras. Genus 
är ett sätt att strukturera och analysera människans tillvaro och förutsättningar på. 
Visserligen menar många forskare, exempelvis Yvonne Hirdman, att genusordningen 
skär genom alla andra sociala strukturer i samhället och att kvinnors underordning i den 
rådande genusordningen är ett faktum, oavsett etnisk tillhörighet eller ekonomiska 
villkor. Däremot kan inte allt förklaras utifrån genusordningen eftersom ingen är bara 
man eller bara kvinna. Robert Connell, som bland annat forskar om olika typer av 
maskulinitet, pekar på att det är ett samspel mellan olika faktorer exempelvis klass, kön 
och etnicitet som formar en människas identitet och status.  
 
Det är också viktigt att påpeka att det faktiskt är möjligt att påverka de olika strukturer 
som finns i samhället, även om det naturligtvis kräver en stor insats både på överordnad 
beslutsfattande nivå och hos den enskilda individen. Genusordningens ständiga 
föränderlighet och det faktum att den hela tiden måste återskapas för att existera är 
också en förutsättning för att den går att förändra. När tillräckligt många individer väljer 
att bryta mot den gängse uppfattningen om vad som är manligt och kvinnligt sker en 
förskjutning på det strukturella planet. Möjligheten att förändra genusordningen är en 
utgångspunkt för studien, inte minst då biblioteken besitter förmågan att, som få 
institutioner i samhället, nå ut till människor över hela landet.  

2.1 Genusvetenskap som forskningsfält 

I inledningen till antologin Genusvägar beskriver Britt Marie Thurén, professor i 
genusvetenskap, genusforskningens utveckling från 70-talets kvinnoforskning till 
dagens genusvetenskap med nyare forskningsfält som mansforskning, queerforskning 
och jämställdhetsforskning. Dessa olika forskningsinriktningar kan alla ha en 
feministisk inriktning beroende på om man som forskare anser att det existerar en 
genusordning och om man anser att kvinnor i denna genusordning som grupp är 
underordnade män.7 I avsnitt 2.1.2 diskuteras hur begreppet feminism kommer att 
användas i studien. Genusvetenskapen var länge något som man enbart arbetade med 
inom de traditionella disciplinerna (exempelvis historia med ett genusperspektiv) men 
under det senast decenniet har genusvetenskapen utvecklas till ett eget 
forskningsområde som studerar kvinnor, män och andra eventuella genuskategorier i 
förhållande till varandra. Thurén menar att forskning om genus också fortsättningsvis 
måste, trots att genusvetenskap numera är ett eget ämne, föras inom många enskilda 
områden för att ta tillvara de speciella ämneskunskaper som finns inom de olika 
                                                 
7 Thurén, Britt-Marie (2002). Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av 
förståelsevägar. Ingår i Genusvägar – en antologi om genusforskning, s.5-25. 
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disciplinerna och för att kunskapen om genusordningen ska bli så allsidig som möjligt.8 
Ett ännu ganska outforskat område är biblioteks- och informationsvetenskap. 
Naturligtvis finns det många olika infallsvinklar på vad ett genusperspektiv inom 
biblioteks- och informationsvetenskap kan innebära och olika förslag presenteras i 
uppsatsens kapitel 3, Tidigare forskning. 

2.1.1 Biologi eller social konstruktion 

Hur könens ”specifika” egenskaper, det vill säga det som traditionellt räknas som 
manligt eller kvinnligt, uppstår är en central fråga för alla genusforskare. Även om 
många genusteoretiker är kritiska till den strikt tudelade uppdelningen där man söker 
förklaringen antingen i biologi eller social konstruktion kommer dessa två olika 
infallsvinklar presenteras kortfattat här. Så gott som all samhällsvetenskaplig forskning 
studerar könet som konstruktion men inom bland annat medicinsk forskning finns det 
forskare som menar att män och kvinnor agerar olika på grund av biologiska skillnader.9 
Att dessa två diametrala utgångspunkter överhuvudtaget diskuteras i en 
samhällsvetenskaplig uppsats beror på att vilken av förklaringarna man väljer att ansluta 
sig till kommer att ha stor betydelse för vad man definierar som jämställdhet mellan 
könen samt vilka strategier man väljer för att uppnå jämställdhet. Följaktligen har det 
också betydelse för hur man ska göra biblioteken mer jämställda. 
 
Essentialismen, lyfter fram de olikheter som finns mellan män och kvinnor som något 
biologiskt betingat och av naturen givet. Man menar kortfattat att det finns ett 
ursprungligt kvinnligt och motsatt manligt väsen och dessa skillnader vill man förstärka 
genom att bland annat tillskriva män och kvinnor olika funktioner i samhället, till 
exempel inom yrkeslivet. Människans biologi har stort inflytande på personligheten 
enligt detta sätt att betrakta uppkomsten av manligt och kvinnligt. Den essentialistiska 
feminismen (särartsfeminism) vill uppvärdera det ”kvinnliga” till samma nivå som det 
”manliga” för att uppnå jämställdhet. Män och kvinnor är olika men ändå lika mycket 
värda enligt den essentialistiska feminismen.10 
 
Socialkonstruktivismen hävdar att det vi i dagligt tal kallar manligt och kvinnligt är 
sociala konstruktioner som förändras över tiden. Eftersom båda könen främst är 
människor ska de ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 
Konstruktivismens anhängare menar att de traditionella könsrollerna begränsar 
människans möjlighet att göra fria val och istället låser fast män och kvinnor i en av 
samhället given position. Med utgångspunkt i likheten anser anhängarna av den 
konstruktivistiska feminismen (likhetsfeminism) att kvinnor och män ska värderas 
lika.11 Konstruktivism innebär dock inte att man förnekar att människan har en biologi 

                                                 
8 Thurén, Britt-Marie (2000). Den gamla gåtan om kvinnor och män. Ingår i Män och kvinnor – 
vad vet en genusvetare?, s. 19. 
9 Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi, menade i en intervju att män och 
kvinnor, på grund av skillnader i hjärnan, har olika begåvningsprofiler och att män därför till 
exempel är bättre än kvinnor på att orientera sig i rummet men att kvinnor har bättre 
simultankapacitet. Intervju av Ulrika Lorentzi (2002). Hjärnor och politik. Ingår i  Hjärnsläpp – 
Bang om biologism. Vidare hävdade professor i neurofysiologi Germund Hesslow på DN Debatt 
att de skilda livsval som män och kvinnor gör har biologiska grunder. Dagens Nyheter (2005-02-
19). 
10 Ulmanen, Petra (1995). Kvinnorörelsen i miniformat. Ingår i Fria val? Om kön, makt och fritid, 
s.14 f. 
11 Ibid. 
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eller hävdar att alla människor har exakt samma biologiska förutsättningar. Däremot 
motsätter man sig att man söker deterministiska förklaringar till allt i biologin, så kallad 
biologism.12 
 
Yvonne Hirdman, professor i historia och välkänd genusforskare, presenterar för 
socialkonstruktivismen viktiga historiska fakta om uppkomst och förekomst av tankar 
om så kallat medfödda manliga och kvinnliga egenskaper.13 Att kvinnan skulle vara 
annorlunda och underlägsen mannen går långt tillbaka i tiden och detta visar Hirdman 
genom att lyfta fram välkända tänkare som präglat det västerländska samhället och som 
alla producerat teorier som inbegriper kvinnors underlägsenhet i förhållande till män.14 
Hirdman visar också att de biologiska förklaringarna till kvinnans underordning varierat 
beroende på vad man inom naturvetenskapen menat påverkar människans personlighet.  
Hirdman tydliggör att vad som anses/har ansetts vara feminint respektive maskulint 
växlar över tiden men att kvinnans underordning hittills varit så gott som konstant.15  

2.1.2 Genus, Genusordning och Jämställdhet 

Begreppet genus är centralt i den konstruktivistiska teorin, vilken är en viktig teoretisk 
utgångspunkt för denna studie. I artikeln ”Debatten om begreppen ’genus’ i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-1998” presenteras olika förhållningssätt till genus. 
Artikelförfattaren Cecilia Åsberg citerar Joan W. Scott som menar att försöka fastställa 
begreppet genus är ett på förhand förlorat slag, eftersom de flesta av begreppen inom 
genusvetenskapen är föränderliga och definieras olika av olika forskare.16 Nedan följer 
en diskussion kring hur begreppet genus kommer att användas i denna studie. 
 
Yvonne Hirdman introducerade i sin artikel ”Genussystemet - reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning” idén om en översättning av det engelska begreppet 
gender (som började användas under 1970-talet av amerikanska forskare för att 
beteckna det som ”görs med kön”) vilket blev genus på svenska.17  Hirdmans definition 
av genus lyder: 

Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi 
har om ”manligt” och ”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur manligt och 
kvinnligt ”görs”.18 

Hirdman hävdar vidare att begreppet genus är en bra försvenskning av begreppet gender 
eftersom det ”innebär en översättning till ett begreppsligt tomrum”.19 Genus (och 
gender) är ursprungligen en lingvistisk term men Hirdman menar att när begreppet 
lösgjort sig från denna innebörd är det tomt och ”fyllt av löften om oanade förståelser 
och möjligheter”.20 Även Thurén påpekar värdet av kopplingen till den lingvistiska 

                                                 
12 Westerlund, Ulrika (2002). Inledning. Ingår i Ekman, Karin, Hermele, Vanja & Westerlund,red. 
Hjärnsläpp Bang om Biologism, s. 7. 
13 Hirdman, Yvonne (2001). Genus - om det stabilas föränderliga former, s. 19 ff. 
14 Hirdman (2001), Exempel på tänkare som presenteras är Platon, Luther och Rousseau. 
15 Ibid., s. 26 ff.  
16 Åsberg, Cecilia (1998). Debatten om begreppen – ”genus” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-
1998. Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2, s. 29-41. 
17 Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning. 
Ingår i Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 400-418. 
18 Ibid., s 404. 
19 Ibid., s. 403. 
20 Hirdman (2001), s.12. 
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betydelsen av begreppet genus. Eftersom ett ord/föremåls genus varierar beroende på 
språk menar Thurén att detta förstärker godtyckligheten av att klassificera vissa 
egenskaper och företeelser som man eller kvinna.21  
 
Tanken om maskulinitet och femininitet som sociala konstruktioner var ingen nyhet 
1988 när Hirdman presenterade sin teori om genussystem. Med termen genus kunde 
man dock lösgöra sig från de värderingar som fanns/finns i uttryck som socialt kön och 
könsroll. Hirdman menar dessutom att begreppet könsroll förlorat sin sprängkraft och 
att ”roll” ger upphov till deterministiska associationer om en könsroll som spelas därför 
att det biologiska könet kräver det och att det ger upphov till en mer eller mindre 
ofrånkomlig uppdelning av det kroppsliga (kön) och det konstruerade (roll).22 Dessutom 
pekar hon på att associationer till den roll som skådespelaren spelar, ger upphov till 
tolkningar om att man kan lägga av sig sin könsroll. Så är det inte, eftersom 
genustillhörigheten sitter djupt rotad i personligheten genom uppfostran och 
förväntningar. För att förtydliga detta refererar Hirdman till den nordamerikanske 
antropologen Clifford Giertz som menar att den rena kroppen inte kan existera som en 
fungerande mänsklig varelse utan ett medvetande.23 Att använda sig av begreppet genus 
som ett verktyg för att förstå att tankar, vanor och föreställningar om människors kön är 
en mänsklig uppfinning innebär enligt Hirdman, en möjlig väg förbi den dualistiska 
uppdelningen av kön/kropp och genus.24 Kritik som framkom vid lanseringen av 
begreppet genus var bland annat att begreppet saknade en politisk dimension som 
fokuserar på kvinnors underordning såsom exempelvis begreppet kvinnoforskning 
gör.25 Dock hävdar anhängarna av begreppet genus att neutraliteten är dess styrka 
eftersom det indikerar att genus är förhållandet mellan kvinnor och män vilket innebär 
att det är något som berör alla och inte bara kvinnor. Ett annat argument mot 
översättningen av gender är att genus är svårt att sätta i processform och att man därför 
inte speglar de dynamiska förändringar som begreppet omfattar.26 Numera har 
genusbegreppet gjort sitt inträde i den vetenskapliga forskningen och är ett vanligt 
förekommande begrepp. Hirdman menar liksom Thurén att det främst ska ses som ett 
kraftfullt analytiskt redskap. 
 
Genussystemet omfattar enligt Thurén alla de idéer om kvinnligt och manligt som finns 
i samhället. Samhället påverkas av genussystemet genom att det delvis styr vem som 
bestämmer vad, vem som arbetar inom vissa områden och hur vi uppfattar oss själva. 
Begreppet genussystem kan användas för att känneteckna olika typer av strukturer 
baserade på genustillhörighet, oavsett om man lever i ett samhälle där män eller kvinnor 
utgör normen och så används begreppet i den internationella forskningen. Då Yvonne 
Hirdman kommit att använda den mer specifikt för mansvälde föreslår Thurén att 
helheten istället benämns genusordning. 27  

                                                 
21 Thurén (2000), s. 26. 
22 Hirdman (2001), s. 12. 
23 Ibid., s. 14. 
24 Ibid., s. 14. 
25 För vidare resonemang om denna kritik se Åsberg (1998).   
26 Jmf engelskans genderized med den svenska motsvarigheten genusifiering. 
27 Thurén (2000), s.12 och 34. 
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Exempel på typer av genusordning är patriarkat28 eller matriarkat29. Mer om Hirdmans 
specifika sätt att använda begreppet genussystem presenteras i avsnitt 2.2.1. Begreppet 
Jämställdhet definieras av regeringen genom följande målformulering: ”Målet är att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 
väsentliga områden i livet”.30 Jämställdhet är också en term som ofta används i statliga 
dokument när genusfrågor diskuteras . Carin Holmberg, sociolog och genusforskare, är i 
sin bok Det kallas manshat: En bok om feminism kritisk till en liknande definition som 
presenterades av Statistiska centralbyrån 1993. Hon ifrågasätter att man där utelämnar 
maktförhållandet mellan könen och menar att det finns en mängd informella lagar som 
upprätthåller obalansen mellan könen som man inte kommer åt i det statliga målet.31 
Om man granskar regeringens handlingsplan för jämställdhet från 2002 (som alltså 
tillkommit efter Holmbergs uttalande) framställer man där mer nyanserad syn på 
begreppet jämställdhet genom att bland annat hänvisa till Hirdmans definition av 
genusordningen (genussystemet enligt Hirdmans begreppsanvändning) samt 
uppmärksamma vikten av att även män integreras i arbetet för ett mer jämställt samhälle 
eftersom även män påverkas av genusordningen.32 Holmberg lyfter i sin kritik fram 
vikten av både den kvantitativa och den kvalitativa aspekten på jämställdhet. Kvantitativ 
innebär i det här sammanhanget att könsfördelningen på exempelvis en arbetsplats ska 
hålla sig inom förhållandet 40-60 och Holmberg menar att en jämn kvantitativ 
könsfördelning är mer en formell aspekt av jämställdhet som inte automatiskt medför 
reell jämställdhet. Kvalitativ jämställdhet innebär däremot enligt Holmberg att både 
mäns och kvinnors erfarenheter och värderingar får lika stor betydelse. Holmberg 
vidareutvecklar resonemanget genom att hävda att om de egenskaper som av samhället 
ses som traditionellt kvinnliga uppvärderas kommer både män och kvinnor kunna 
utveckla de förmågor som i dag endast tillskrivs kvinnor och arbetsfördelningen 
kommer att se annorlunda ut.33 Viktigt att betona är att Holmberg, genom att säga att 
kvinnliga egenskaper ska uppvärderas inte menar att kvinnor ska låsas fast vid de 
traditionellt kvinnliga områdena. Som beskrivits i avsnitt 2.1.1, Biologi eller social 
konstruktion, finns det stora skillnader angående vad jämställdhet innebär i praktiken. 
Den definition som avses i studien är Holmbergs strategi för jämställdhet som innebär 
att man arbetar mot att de könsstereotypa beteendena upprätthålls. 
 
Jämställdhetsforskning beskrivs av Thurén som ett forskningsområde där man fokuserar 
på sådant som uppfattas som orättvisor eller på de åtgärder som kan vidtas för att rätta 
till det som definieras som orättvisor.34 Kritiker av begreppet jämställdhetsforskning 
hävdar att det är ett neutraliserat, urvattnat myndighetsbegrepp som används för att 
beskriva det som tidigare kallades kvinnoforskning på ett sätt som inte väcker anstöt.35  

                                                 
28Även detta ett omdiskuterat begrepp. Åsberg (1998), s. 39 presenterar en definition av Heidi 
Hartman:”en uppsättning sociala relationer, som har en materiell bas och i vilken det finns 
hierarkiska relationer mellan männen och en solidaritet bland dem som gör att de kan 
kontrollera kvinnorna” Jmf Connell, Robert W.(1999). Maskuliniteter. 
29 Avser ett samhällssystem där kvinnor är överordnade män. 
30 Regeringen (2005-04-14). Mål för jämställdhetspolitiken. Regeringen [2005-08-14] 
31 Holmberg, Carin (1996). Det kallas manshat: En bok om feminism, s. 85-92. 
32 Skr 2002/03:140. 
33 Holmberg (1996), s. 85-92. 
34 Thurén (2000), s. 33. 
35 Åsberg (1998), s. 33. Maud Landby Eduards och Ulla Manns i en diskussion om begreppet 
genus. 
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2.1.3 Jämtegrering 

Betydelsen av att arbeta med jämställdhet både ur ett kvantitativt och ur ett kvalitativt 
perspektiv betonades i såväl inledning som föregående stycke. För att undvika att 
jämställdhet blir en separat fråga och istället något som genomsyrar hela verksamheten 
kan man arbeta med en metod som på engelska kallas gender mainstreaming eller på 
svenska jämtegrering.36 Metoden innebär att jämställdhet uppnås genom att man 
metodiskt genomlyser alla delar av en verksamhet och sedan uppnår målen genom att 
exempelvis omfördela resurser.  
 
Inom Svenska kommunförbundet har man tillsammans med Gertrud Åström utvecklat 
ett analysverktyg för att uppnå jämtegrering. Detta arbetssätt, som till exempel 
presenteras mer utförligt av Sveriges Kommuner och Landsting går under namnet 3-R 
metoden. I korthet innebär metoden att man med hjälp av de tre R: en: Representation; 
Resurser och Realia försöker genomlysa hela verksamheten ur både kvantitativa och 
kvalitativa perspektiv på ett konstruktivt och mätbart sätt. Detta för att uppmärksamma 
problem som annars riskerar att betraktas som en ”naturlig” del av verksamheten. 
Kortfattat kan man säga att metoden försöker svara på frågan ”Vem får vad och på vilka 
villkor?”. 37  
 
Representation: R1 lägger fokus på beslutsfattare, verkställare och brukare som 
påverkar och berörs av problemet. R1 svarar på frågan: hur många kvinnor och hur 
många män finns fördelade bland såväl brukare som chefer i verksamheten? 
Resurser: R2 innebär kunskap om resurser och hur dessa fördelas mellan män och 
kvinnor. Det kan röra sig om pengar, tid, utrymme eller information.  
Realia: Under avsnittet realia, R3, skall kartläggningen av R1 och R2 analyseras för att 
synliggöra de normer och värderingar som styr verksamheten. Dessa normer och 
värderingar tas ofta för givna varför de kan vara svåra att beskriva. Hur kan 
könsmönster i representation och resurser förklaras? Är fördelningen rimlig utifrån 
målen för verksamheten? 
 
Varje kommunalt (i det här fallet regionalt) område har sina frågor och inom biblioteken 
är det tänkbart att R1 skulle beröra frågor om fördelning av kvinnor och män inom 
yrkeskåren samt antalet män respektive kvinnor som använder sig av bibliotekens 
tjänster. R2 kan röra sig om hur man fördelar ekonomiska medel när det gäller bokinköp 
men också hur lång tid man lägger i informationssökningsprocessen på män respektive 
kvinnor. R3 kan inom biblioteken innebära frågor som: Varför arbetar det så få män 
inom biblioteken? Varför är det så få pojkar som läser? Styr en manlig kanon 
bokinköpen? 
 
Jämtegrering ska genomföras av dem som arbetar i en verksamhet och dessutom krävs 
att man har god överblick och full insyn för att verkligen kunna förändra de normer som 
finns på en arbetsplats. Det är inte en metod som lämpar sig för en analytisk uppsats 
men metoden illustrerar ändå på ett bra sätt vilka frågor som kan ställas för att arbeta 
med reell jämställdhet. 

                                                 
36 Jämställdhet+ integrering = jämtegrering  
37 Sveriges Kommuner och Landsting (2005-06-14). Jämställdhet. Sveriges Kommuner och 
Landsting [2005-08-27] 
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2.2 Feministisk teori 

Mycket av det som tidigare nämnts i kapitlet har sitt ursprung i feministisk teori.  
Begreppet feminism är dock, liksom allt annat inom genusforskningen, omstritt och 
mångtydigt. Trots allt finns det enligt vissa forskare en kärna som gör det legitimt att 
tala om feminism som en vetenskaplig diskurs. Margareta Hallberg exemplifierar i sin 
avhandling Kunskap och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori olika feministiska 
forskares försök att definiera feminismens gemensamma nämnare och menar att en 
avgörande del av feminismens specifika förutsättningar är förhållandet mellan 
feminismen som idé och teori och praktik (politisk rörelse). Hallberg har valt ut några 
definitioner bland annat den norska professorn Toril Mois definition av feminism som 
”en särskild sorts politisk diskurs: en teoretisk och politisk praktik engagerad i kampen 
mot patriarkat och sexism”.38 Eva Lundgren beskriver feminism som ”en motstrategi till 
den bestämda konstellationen mellan kön och makt”.39 Gemensamt för dessa två 
uttalanden är att de utgår från en genusordning där män är överordnade kvinnor vilket 
också sammanfaller med Thuréns definition av feminism.  

2.2.1 Genussystem och genuskontrakt 

Enligt Yvonne Hirdmans artikel ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala 
underordning” ska begreppet genussystem förstås som en ”dynamisk struktur” och ett 
samlingsnamn för de processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som ger 
upphov till de egenskaper som ett bestämt kön förväntas ha.40 Genussystemet formar en 
individ till att bli antingen feminin eller maskulin. De komponenter Hirdman använde 
sig av fanns tidigare inom den feministiska debatten men Hirdman sammanfogade dem 
till ett system, genussystem, och tillfogade en maktaspekt av central betydelse.41 
Tidigare nämndes att Hirdman menar att genussystemet är förutsättningen för andra 
sociala ordningar i samhället till exempel ekonomiska och politiska.  
 
Genussystemet har enligt Hirdmans tolkning två grundförutsättningar, logiker, för sin 
existens; dikotomin och hierarkin. Dikotomi, tudelning enligt Svenska Akademiens 
ordlista, avser i det här fallet den tydliga uppdelningen i manligt och kvinnligt som görs 
i samhället av allt från yrken till egenskaper och färger. Manligt och kvinnligt bör heller 
inte blandas utan vara uppdelat i just dessa två. Hierarki, system med stark rangskillnad 
enligt SAOL, avser i detta sammanhang att mannen är norm (eller det genus som 
motsvarar manligt). Mannen står för det normala och mänskliga, och omvänt ses det 
kvinnliga som något avvikande och lägre stående vilket innebär att den nuvarande 
samhällsordningen är ett mansvälde, ett påstående som de flesta genusforskare är eniga 
om. Även jag utgår i min uppsats från att vi lever i ett samhälle där män generellt är 
överordnade kvinnor. Enligt Hirdman är det principen om denna mönsterstruktur, dessa 
två logiker, som gör det möjligt att tala om ett system på ett generellt och abstrakt plan. 
  
En viktig del av Hirdmans artikel diskuterar kring varför kvinnor finner sig i att vara 
underordnade män. Med begreppet genuskontrakt omfattar Hirdman de idealtypiska 
fördelningar av rättigheter och skyldigheter som finns mellan könen. Begreppet 

                                                 
38 Hallberg, Margareta (1992). Kunskap och kön: En studie av feministisk vetenskapsteori, 
s. 46.  
39 Ibid. 
40 Hirdman (1988).  
41 Åsberg (1998), s. 32. 
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genuskontrakt vill ringa in ”det strukturella tvång som båda kön tyngs under, som av ett 
gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som det antyder möjligheter till 
förhandling, men också en förståelse av den styrda överenskommelsen”.42 Hirdman 
ifrågasätter själv ordet kontrakt eftersom det ger föreställningen om ett slags frivillighet 
mellan två jämbördiga parter. Det är svårt att tala om frivillighet när en individ redan 
från födseln fostras in i ett bestämt genus som, i enlighet med tidigare resonemang, är 
svårt att frigöra sig från. Vad gäller protester mot underordningen tar dessa sig uttryck i 
att motståndsrörelser (här avses exempelvis kvinnorörelsen) måste agera inom givna 
gränser för att överhuvudtaget kunna agera, eller som Hirdman själv genom att fråga 
sig: ”hur ska man kunna gå utanför sin kultur utan att bli/vara galen?”.43 Kritik som 
framförts mot Hirdmans systembygge är bland annat att enskilda personers 
handlingsutrymme undervärderas men Hirdman hänvisar till att systemet är avsett som 
en tankemodell att användas vid analys.44 
 
I Genus – om det stabilas föränderliga former gör Hirdman en historisk analys och 
genomgång av uppdelningen mellan könen genom att skapa formler för hur kvinnan har 
definierats och fortfarande definieras. Formel A-a innebär att mannen (A) är det 
normativa och a (kvinnan) är en ofullgången man där något fattas. Kvinnan kommer 
alltid att jämföras med en norm som dels utgörs av det manliga och som skapats av 
män. Hirdman pekar dock på att denna modell delvis är flytande då även män kan bära 
drag av a.45 Den andra modellen, A-B (där B motsvarar kvinnan), innebär att man 
betonar den totala åtskillnaden mellan könen och heller inte jämför män och kvinnor då 
de anses vara så olika att jämförande inte är möjligt. Denna formel överrensstämmer 
med det synsätt vilket beskrevs som essentialism i avsnitt 2.1.1. 
 
Petra Ulmanen, journalist och före detta redaktör för tidningen Bang, bygger i 
SOU1995: 145 Fria val? Om kön, makt och fritid. vidare på Hirdmans tankar och 
anpassar dem till utredningen. Ulmanens strategier får relevans i denna uppsats som 
ämnar studera hur länsbiblioteken arbetar med jämställdhet, vilket bland annat innebär 
att undersöka vilka strategier man väljer för de jämställdhetsprojekt man initierar inom 
verksamheten. Något förkortat systematiserar Ulmanen arbetsmetoder för jämställdhet 
med utgångspunkt i synen på könen, likhet eller särart, med eller utan mannen som 
norm. Ulmanen laborerar med två strategier som hon kallar integration och 
segregation.46 Med utgångspunkt i ovanstående syn på könen innebär kombinationen 
integration och likhet att kvinnor och män är lika och tillsammans arbetar för 
jämställdhet, kombinationen särart och integration innebär att kvinnor och män arbetar 
tillsammans men indirekt kommer överrens om att genusordningen inte ska förändras. 
Alternativt inom denna strategi arbetar kvinnor enbart inom områden där så kallat 
kvinnliga värden gäller. Segregation och likhet innebär att kvinnor skiljs från män för 
att därigenom få möjlighet att lära sig de egenskaper vilka betecknas som betydelsefulla 
i samhället, exempelvis att positionera sin åsikt i ett större sammanhang. De egenskaper 
som förvärvats ska hjälpa kvinnorna att hävda sig i könsblandade sammanhang. 
Segregation och särart innebär att kvinnor arbetar utan män i en kvinnokultur med 
normer skapade av kvinnor. Ulmanen menar att strategin med särart och segregation 
                                                 
42 Hirdman (2001), s. 84. 
43 Ibid., s. 24. 
44 Åsberg (1998), s. 34. 
45 Hirdman (2001), s. 31. 
46 Ulmanen (1995), s.18 ff. Ulmanen använder sig av begrepp hämtade från Rita Liljeström, 
professor i sociologi, men har överfört begreppen till området kultur och fritid.  
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kan kritiseras i enlighet med Hirdmans teori om genusordningen som innebär att det 
avvikande alltid riskerar att värderas lägre än normen vilket blir aktuellt att fundera över 
under analysen i kapitel 6.47 

2.3 Mansforskning 

Trots att merparten av all tidigare forskning, oavsett disciplin, handlar om män och 
dessutom är utförd av män, är den inte mansforskning. Den typ av forskning, där 
mannen är norm, ger ofta uttryck för en endimensionell bild av mannen och visar sällan 
andra sidor hos mannen än de traditionellt manliga. Mansforskningen försöker istället 
nyansera och problematisera maskuliniteten och samtidigt placera frågor om män och 
maskulinitet i ett större genusvetenskapligt sammanhang.48 Mansforskningen uppstod i 
samband med att man inom kvinnoforskningen under 1960- och 70-talet började 
problematisera relationer mellan kvinnor och män.49 Liksom inom annan 
genusforskning är begreppen flytande och många olika inriktningar styr utvecklingen. 
Till exempel har homosexualitetsforskning haft stort inflytande över mansforskningens 
nuvarande struktur, då denna forskning bidragit till problematiserandet av den 
normativa vita heterosexuella medelklassmannens tillvaro och istället lyft fram 
alternativa mansroller.50  
 
Som en del av genusvetenskapliga fältet kan även mansforskningen grovt delas in i 
essentialism och konstruktivism. Essentialistisk mansforskning söker ofta fastställa ett 
antal genuina och ursprungliga maskulina drag medan konstruktivistiskt inriktade 
forskare intresserar sig för de processer som leder fram till en manlig identitet och 
problematiserar begreppet maskulinitet. Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, 
pekar i förordet till Rädd att falla på två grundläggande möjliga teoretiska infallsvinklar 
för den konstruktivistiska mansforskningen. Dels möjligheten att studera hur den 
traditionella mansrollen reproduceras och hur maktförhållandena mellan könen 
upprätthålls men också studier av förändringsprocesser som trots allt leder till mer 
jämställda förhållanden mellan könen kan falla inom ramen.51 Hirdmans teori om 
könens dikotomi och genusordningens upprätthållande har alltså stor betydelse även för 
mansforskningen.  
 
Viktigt att betona, inte minst i detta sammanhang, är att mansforskningen arbetar under 
helt andra förutsättningar än den feministiska forskningen. Maktperspektivet är det 
omvända, män innehar den överordnade positionen inom många områden i dagens 
samhälle, något som de flesta mansforskare håller med om. Samtidigt kan det vara av 
stor betydelse att spegla mäns upplevelser av vad det innebär att vara i den dominerande 
positionen. Drivkraften för mansforskningen beskrivs av Johansson som en delvis 
utopisk längtan efter ett mer jämställt samhälle men också det faktum att män faktiskt 
skulle ha en del att vinna på att förändra sin livsstil genom att till exempel ta större del i 
sina barns uppväxt eller att kunna utveckla sina mellanmänskliga relationer. Liksom i 

                                                 
47 Ibid., s. 17-26. 
48 Johansson, Thomas (1998). Från mansroll till maskuliniteter: en inledning. Ingår i Rädd att 
falla: Studier i manlighet. s.7-15. 
49 Johansson, Thomas & Kuosmanen, Jari (2003). Inledning: Vad är mansforskning?. Ingår i 
Manlighetens många ansikten: Fäder, feminister, frisörer och andra män. s. 7. 
50 Ekenstam & Nordberg (2004), s. 4.  
51 Johansson, Thomas (1998), s. 14. 
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diskussionen angående genusvetenskapens benämning har man inom mansforskningen 
haft olika bud på hur området ska benämnas. Kritisk mansforskning innebär att man 
anlägger ett feministiskt perspektiv och kritiserar den rådande genusordningen där 
kvinnor systematiskt underordnas.52  

2.3.1 Hegemonisk och underordnad maskulinitet  

Den australiensiske sociologen Robert Connell har genom sin forskning haft stort 
inflytande över såväl den nordiska som den internationella mansforskningen. Connells 
strukturella teorier har sin utgångspunkt i feministisk teori och kan sägas vara 
profeministisk eftersom han lite förenklat menar att män som grupp alltid är 
överordnade kvinnor som grupp.53 Det banbrytande med Connells forskning presenteras 
i bland annat Maskuliniteter (Masculinities) där Connell lägger fram teorier om ett 
flertal parallellt existerande manligheter som konstrueras historiskt och socialt i ett 
ständigt pågående nät av hierarkiskt ordnade relationer. Connell sammanfattar detta 
ständiga skapande av manligheter i begreppet ”the gender order” vilket kan sättas i 
relation till Hirdmans och andra feministiska forskares resonemang om 
genusordningens ständiga nyskapande.54 
 
Med hjälp av begreppet Hegemonisk maskulinitet kännetecknar Connell den typ av 
manlighet som odlas exempelvis inom makteliten (Connell exemplifierar med 
näringslivet och försvaret) och som ligger till grund för mäns dominans i samhället. 
Begreppet hegemoni har Connell lånat från Gramscis analys av klassrelationer och det 
innebär ”en kulturell dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla sin 
ledande position i samhällslivet”.55 Bland annat pekar Connell på att 
medelklassmaskuliniteten på grund av informationsteknologin håller på att omdefinieras 
i förhållande till arbetarklassen.56 Hegemonisk maskulinitet kan enligt Connell 
definieras som den konfiguration av genuspraktik som för tillfället är den accepterade 
och hjälper till att upprätthålla patriarkatets legitimitet. Få män förkroppsligar den 
hegemoniska maskuliniteten, istället ska den ses som en tankefigur eller ett ideal. 
Connell beskriver det kulturella ramverket med särskilda genusrelationer vilka bygger 
på dominans och underordning. Främst avses heterosexuella mäns dominans över 
homosexuella män. Detta förhållande statueras i samhället genom en mängd öppna eller 
dolda praktiker exempelvis politisk och kulturell uteslutning och ekonomisk 
diskriminering. Förtrycket som placerar homosexuella män i botten på mäns 
genushierarki drabbar till viss del även de heterosexuella män som inte anpassat sig till 
den hegemoniska idealbilden av maskulinitet. Hit räknas till exempel ibland män inom 
kvinnoyrken. Förtrycket benämns av Connell som den ”underordnade maskuliniteten” 
och Connell menar vidare att det är uppenbart att kopplingen till femininitet utgör 
grunden för det ”symboliska nedsolkandet”.57 Resonemanget överensstämmer med 
Hirdmans resonemang att det som kopplas till det i genusordningen karaktäristiskt 
kvinnliga värderas lägre och den underordnade maskuliniteten är dessutom ett exempel 
på vad som sker när dikotomin mellan könen bryts. Connell menar att trots att få män i 
                                                 
52 Ekenstam & Nordberg (2004), s. 5. 
53 Seidler, Victor (2004). Des/orienterade maskuliniteter: Kroppas, känslor och rädsla. 
Kvinnovetenskapligtidskrift: Män & manligheter, nr 1-2. s. 13 
54 Andersson, Susanne (2004). Maktrelationer mellan män genom ålder. Status, auktoritet och 
marginalitet inom närpolisen. Kvinnovetenskapligtidskrift: Män & manligheter, nr 1-2. s. 69 
55 Connell, Robert W. (1999). Maskuliniteter.  s. 101. 
56 Ibid., s. 104. 
57 Ibid., s. 102-103. 
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verkligheten lever upp till den normativa idealtypen omfattas många män av den 
hegemoniska maskuliniteten eftersom de kan understödja och driva den framåt samt dra 
fördel av dess främsta funktion vilken är att garantera mäns överordning gentemot 
kvinnor. Detta benämns av Connell som mäns delaktighet i det hegemoniska projektet. 
Dessa tre begrepp; hegemoni, underordning och delaktighet är kategorier som betecknar 
inre relationer i genusordningen eller enligt Connells egna ord, könsinterna kategorier. 
 
En annan viktig del av Connells teorier om maskulinitet är samspelet mellan män inom 
andra strukturer exempelvis klass och etnicitet vilket innebär att det uppstår relationer 
mellan maskuliniteter i dominanta och underordnade grupper. Connell använder sig av 
termerna marginaliserad maskulinitet och auktoriserad maskulinitet för att beteckna 
fenomenet.58 Sammanfattningsvis kan man säga att könsexterna och könsinterna 
kategorier samverkar och utgör grunden till flera komplexa maskulinitetsmönster som 
gör att flera olika maskuliniteter existerar samtidigt i den hierarkiska strukturen. 59  
 
Inom forskningskretsar har man börjat tala om Connells inflytande som hegemoni över 
mansforskningen och även om hans teorier är välanvända förekommer naturligtvis 
också kritik mot dem. Många forskare, bland annat Marie Nordberg, ifrågasätter om 
man kan tala om en hegemoni och menar att det istället finns flera hegemonier. En 
annan kritiker är Victor Seidler som menar att Connells strukturella teorier är alltför 
fastlåsta i ett radikalfeministiskt perspektiv (Connells sätt att konsekvent förneka att 
män skulle vara förtryckta på ett strukturellt plan när han anser kvinnor vara det) som 
fokuserar på mäns överordnade position gentemot kvinnor. Seidler menar att en 
konsekvens av detta är att man lätt glömmer bort de problem pojkar kan möta i livet och 
att även män betalar ett pris för att inordnas i könsstrukturen.60 Utan att på något sätt 
förminska mäns överordning gentemot kvinnor i vårt samhälle kan man inte heller 
blunda för att det faktiskt innebär en del ökade risker att vara man. Till exempel blir fler 
män än kvinnor kriminella, män löper en ökad risk för att fastna i missbruk av alkohol 
och droger, de begår i större utsträckning självmord och har en kortare medellivslängd. 
Även om Connell noga poängterar mäns överordnande position gentemot kvinnor pekar 
han också på behovet av att vidga utrymmet för mäns möjligheter att utveckla sina 
mellanmänskliga relationer och sina emotionella liv.61  

2.4 Sammanfattning av teoretiska begrepp inför analysen 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är att det existerar en genusordning med 
manlig hierarki i vilken man gör åtskillnad på manliga och kvinnliga egenskaper. Denna 
uppdelning, av Hirdman kallad dikotomi, innebär i den rådande genusordningen att de 
egenskaper som tillskrivs män är normativa medan de egenskaper som generellt 
kännetecknar kvinnor värderas lägre. Biblioteken, ett område med stark 
kvinnodominans, har obetydlig makt och låg status. En orsak till detta kan vara den 
rådande genusordningen. Områden inom biblioteket påverkas av genusordningen, vilket 
innebär att kvinnors behov och intressen faktiskt kan diskrimineras trots att det råder en 

                                                 
58 Ibid., s. 104 ff. 
59 Johansson (1998), s. 13.  
60 Seidler (2004), s. 13.  
61 Aarseth, Helene & Olsen, Bente Marianne (2004). Maskulinitet, imagination och 
livsamanhang. Att nå förändringspotentialer hos män. Kvinnovetenskapligtidskrift: Män & 
manligheter, nr 1-2. s. 29. 
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kvinnodominans inom biblioteken. Orsaken till att få män söker sig till biblioteken kan 
ges en tolkning utifrån Connells mansforskning då exempelvis skönlitteratur delvis 
kommit att förknippas med det feminina i genusordningen. Connells huvudsakliga teori 
innebär att samhället präglas av en hegemonisk maskulinitet, en idealtyp, vilken i 
dagens genusordning är präglad av män inom försvaret och näringslivet. I verkligheten 
motsvarar få män idealtypen, men de män som befinner sig alltför långt från den 
hegemoniska maskuliniteten, Connell exemplifierar med män som engagerar sig i 
traditionella kvinnosysslor, riskerar att hamna i vad Connell betecknar som underordnad 
maskulinitet. Här finns en intressant koppling till Hirdman som också menar att de 
egenskaper som klassificeras som kvinnliga värderas lägre i den rådande 
genusordningen. Både Hirdman och Connell menar att genus är en social konstruktion 
och att genusordningen därför är påverkbar. Den underordnade maskuliniteten kan 
också sammankopplas med det som Hirdman benämner genuskontrakt samt det latenta 
hotet om uteslutning för den som bryter kontraktet. I enlighet med Connell och Hirdman 
kan man hävda att de män som söker sig till det kvinnodominerade biblioteket, antingen 
som bibliotekarie eller som biblioteksbesökare, riskerar att bryta genuskontraktet och 
därigenom förpassas till en underordnad typ av maskulinitet.  
 
Med dessa två sidor av genusordningen; kvinnors underordning och också företeelsen 
att män på grund av sitt kön utestängs från vissa områden i samhället, kommer 
uppsatsen att undersöka hur länsbibliotek arbetar med jämställdhetsfrågor. Uppsatsen 
kommer att studera om man i sitt val av arbetsmetoder arbetar mot att dikotomin 
upprätthålls eller om man exempelvis vill locka till sig nya grupper genom att förstärka 
de traditionella könsrollerna. För att kunna analysera arbetsmetoderna kommer Petra 
Ulmanens strategier integration eller segregation med eller utan mannen som norm att 
användas. 
 
Jämställdhetsarbetet på biblioteken är till stor del beroende av hur man förhåller sig till 
ovanstående problematik samt hur man definierar jämställdhet. I analysen kommer 
förutom det officiella jämställdhetsmålet också distinktionen mellan kvantitativ och 
kvalitativ jämställdhet, som bland annat förekommer i regeringens handlingsplan, att 
användas. Med kvantitativ avses den form av arbete vars mål är att uppnå en kvantitativ 
balans mellan kvinnor och män inom exempelvis en yrkeskår. Carin Holmberg menar 
att den kvantitativa jämställdheten inte nödvändigtvis innebär att reell jämställdhet 
uppnås då genusordningen med manlig hierarki kan fortsätta råda även inom områden 
där det råder jämvikt mellan könen eller alternativt domineras av kvinnor. Ett kvalitativt 
jämställdhetstänkande är istället enligt Holmberg grunden för det verkligt jämställda 
samhället. Kvalitativ jämställdhet innebär enligt regeringens handlingsplan att både 
kvinnors och mäns villkor, kunskaper och erfarenheter ges lika utrymme i en 
verksamhet. Även Holmberg menar att jämställdhet kan innebära att ”det som idag 
anses som kvinnors verksamhetsområden och intressen ges samma utrymme i samhället 
som mäns”.62 På så sätt kommer kvinnor och män kunna söka sig till områden som 
faller utanför den traditionella genusordningen. Kvalitativ jämställdhet i analysen avser 
emellertid att undersöka om det finns en genomarbetad strategi som utöver det 
kvantitativa jämställdhetstänkandet också tillvaratar både mäns och kvinnors 
kompetens, belyser underliggande maktaspekter och förhåller sig till genusordningens 
dikotomiska uppdelning.

                                                 
62 Holmberg (1996), s. 88. 
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3. Tidigare forskning 
 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga studier med genusvetenskapliga ansatser är 
relativt ovanliga i Sverige såväl som inom den engelskspråkiga forskningen. 
Majoriteten av existerande studier behandlar kvinnodominerade yrken där bibliotekarien 
gärna lyfts fram som ett exempel. Bibliotekarien och biblioteksforskaren Helena 
Wedborn, drar, i den artikel som presenteras närmare i kapitel 4, Metod, paralleller 
mellan biblioteks- och informationsvetenskapen gällande val av metod och menar att 
man inom båda discipliner saknar givna metoder och därför har en större benägenhet att 
kombinera kvantitativ och kvalitativ metod.63 Nedanstående presentation av tidigare 
forskning visar att kvalitativa studier överväger även om det ibland förekommer 
kvantitativa inslag. Ett exempel på stora kvantitativa undersökningar är Kulturrådets 
årliga mätningar av svenska folkets kulturvanor. Denna uppsats undersöker hur man 
arbetar med jämställdhetsfrågor på länsbibliotek ur flera perspektiv och den forskning 
som finns att tillgå inom området bibliotek och genus avser ofta enskilda områden, 
exempelvis användarstudier eller litteraturförsörjning. Det material som presenteras 
nedan är en sammanställning över forskning som har ingått i förarbetet till enkäten och 
som kan sättas i relation till uppsatsens frågeställningar. 

3.1 Bibliotek, IT och genus 

Antologin Folkbildning och genus från 2001 är resultatet av en konferens som 
anordnades av Mimer (Nationellt program för folkbildningsforskning). Målsättningen 
med publikationen är att stärka den könsproblematiserande forskningen inom området 
folkbildning samt att samla kända ansatser inom samma ämne. Biblioteken finns 
representerade genom Bosse Jonssons bidrag ”Kvinnor, män och IT på 
folkbiblioteket”.64 Bosse Jonsson var vid tillkomsten av artikeln doktorand i pedagogik 
men är även utbildad bibliotekarie. Avsikten med artikeln är enligt författaren själv att 
diskutera vilka följder lanseringen av IT på folkbiblioteket får för dess brukare. Jonsson 
förklarar att kvinnor är de flitigaste låntagarna och läsarna, och att unga män enligt en 
rapport från Kulturrådet är en problemgrupp vad gäller läsning. Jonsson pekar också på 
kvinnodominansen i yrket och exemplifierar orsaker till yrkets låga status med hjälp av 
Barbro Thomas exposé över folkbibliotekarieyrket.65 De orsaker som nämns är yrkets 
tidigare karaktär av kall, bisyssla och kvinnoyrke samt att det är svårt att förklara för 
allmänheten vari bibliotekariens yrkeskunnande ligger. 
 
Jonsson presenterar undersökningar (några av dem ingår även i denna studie) som visar 
att kvinnor och män använder bibliotekets tjänster i olika syften. Resultaten är att män i 
större utsträckning läser dagstidningar, tidskrifter och uppslagsverk än kvinnor. Jonsson 
menar att IT på bibliotek har kommit att användas till dessa ”manliga” funktioner.  
Jonsson framhåller en trend som tyder på att andelen män och pojkar ökat sedan 
biblioteken började satsa resurser på IT. Jonsson pekar på att man i många kommuner 
dragit ned på den traditionella biblioteksverksamheten som riktas mot kvinnor och barn 

                                                 
63 Wedborn, Helena (1993). Biblioteksvetenskap och kvinnovetenskap – en metoddiskussion. 
Svensk biblioteksforskning, nr 1, s. 47-55. 
64 Jonsson, Bosse (2001), Kvinnor, män och IT på folkbiblioteket. Ingår i Nordberg, Karin & 
Rydbeck Kerstin (red.) Folkbildning och genus: det glömda perspektivet, s. 97- 117. 
65 Se Jonsson (2001) som i sitt bidrag hänvisar till Barbro Thomas (1991). Status efter lön och 
kön vilken ingår i Harry Järvs antologi Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring. 
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till förmån för informationsteknologiska resurser. Finns det skäl att tro att IT:s intåg i 
folkbiblioteken kommer att leda till att männen tar över folkbiblioteken undrar 
författaren. Jonsson teoretiserar diskussionen med hjälp av forskning från 
biblioteksforskaren Geir Vestheim och samhällsforskaren Hildur Ve. Vestheim menar 
att de norska folkbiblioteken övergivit sin värderationella bildningsuppgift för att bli 
mer målrationella informationscentraler. Därtill lägger Jonsson Ves synpunkt att 
kvinnors handlande över lag är mer ansvarsrationellt (värderationellt) det vill säga 
handlandet i sig har stort värde, medan män enligt Ve skulle vara mer målinriktade. 
Jonsson ser en risk i de prioriteringar som eventuellt måste göras mellan bibliotekens 
funktion som kulturförmedlare och som informationscentral och knyter samman detta 
med ett genusperspektiv. Slutligen slår han fast att huruvida biblioteket håller på att 
förlora sin ”karaktär av kvinnligt fora” är beroende av vad användarna gör med 
folkbiblioteket.  
 
Samma forskningsområde, men med fokus på bibliotekarieyrkets förändring, skildras i 
artikeln ”The Information Age VS. Gender Equity”.66 Suzanne Hildenbrand, 
amerikansk professor i biblioteks- och informationsvetenskap, ifrågasätter, om det 
varma mottagandet som datoriseringen av bibliotek fått av såväl American Library 
Association (ALA) som amerikanska utbildningsinstitutioner är förenlig med kampen 
för kvinnors och färgades lika rättigheter i yrket. Hon jämför informationsåldern med 
andra omvälvande historiska händelser och pekar på att kvinnors rättigheter ofta fått 
stryka på foten. Hildenbrand tar också upp aspekter på bibliotekarieutbildningen, 
visserligen ur ett amerikanskt perspektiv, där hon menar att män söker sig till 
utbildningar inom informationsvetenskap vilka stjäl resurser från de traditionella 
bibliotekarieutbildningarna. Liksom Vestheim menar Hildenbrand att det är svårt att 
hävda värdet av de förluster som görs i bibliotekens sociala och politiska dimension när 
vinsterna med datorisering är kvantitativt mätbara och dessutom ständigt tydliggörs i 
media. Den gängse uppfattningen inom (amerikanska) bibliotek är enligt Hildenbrand 
att man ser kvinnor som passiva användare av datorer vilket leder till att många 
bibliotek gärna tar in konsulter specialiserade på teknik och ledarskap istället för att 
utbilda de redan anställda kvinnliga bibliotekarierna. Hildenbrand hänvisar också till 
egen forskning som visar att män innehar fler teknikinriktade tjänster både vad gäller 
bibliotekariejobb och undervisningstjänster. Hildenbrand efterlyser statistik över de 
tjänster som män respektive kvinnor har vid utbildningarna samt på bibliotek och att 
man inom utbildningarna ska fokusera på genus och etnicitet ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv. Budskapet i artikeln sammanfattas på ett 
skämtsamt sätt i bildtexten i uttrycket ”[i]nformation science is library science for 
boys”. Ett sätt att värna om biblioteksvetenskapen kan enligt Hildenbrand vara att 
etablera förbindelser med andra närliggande fakulteter och sluta förbund med 
exempelvis museer och skolor.  
 
Yvonne Hirdman sammanfattar fenomenet när kvinnor och män bryter den tudelade 
arbetsmarknaden genom att konstatera att ”där män går över till kvinnoområden och gör 
kvinnosaker, måste dessa områden och saker förändras, men där en kvinna går in på 
manliga områden och gör karlasaker, måste hon förändras” Detta resonemang kan 
knytas till den problematik Hildenbrand redogör för.67 

                                                 
66 Hildenbrand, Suzanne (1999). The Information age VS. Gender equity. Library Journal, nr 15, 
s. 44-47. 
67 Hirdman (2001), s. 67. 
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3.2 Användarstudier med genusperspektiv 

I magisteruppsatsen ”Fast även karlar är människor” En användarstudie vid Göteborgs 
stadsbibliotek undersöker Maria Hagelin och Ylva Rosen om det går att urskilja några 
skillnader i hur män och kvinnor använder sig av Göteborgs stadsbibliotek. Deras 
teoretiska utgångspunkt är, att eftersom kvinnor och män bär med sig olika erfarenheter 
kommer de också att nyttja biblioteket annorlunda.68 
 
Tillsammans med en teoretisk genomgång av varför dessa skillnader i erfarenheter 
mellan könen uppstår samt en gedigen statistisk bakgrund om mäns och kvinnors 
kulturvanor presenteras själva studien som består dels av enkäter som delats ut bland 
besökarna men också observationer på plats. Resultaten från dessa båda arbetssätt 
jämförs med befintlig statistik och tidigare forskning inom samma område och läggs 
samman och slutresultatet, som visserligen bara representerar Göteborgs stadsbibliotek 
vid en viss tidpunkt, pekar på att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors 
biblioteksvanor. Dessa skillnader är enligt Hagelin och Rosens studie att kvinnor ofta 
lånar mer skön- och facklitteratur både för eget bruk och till andra. Exempelvis är det 
fler kvinnor än män som lånar barnlitteratur. Det är även fler kvinnor som besöker 
bibliotekens utställningar. Överraskande nog i förhållande till tidigare undersökningar 
besöker män oftare biblioteket i denna studie. Hagelin och Rosen tror att det kan hänga 
ihop med att män ofta läser dagspress och i regel har mer sammanhängande fritid än 
kvinnor. Män lånar mer musik, läser facklitteratur och tidskrifter på plats och spelar 
schack och slår i uppslagsverk. Observationerna visade att majoriteten av dem som 
använde Internet var män vilket också Jonssons studie framhåller. Däremot har inte 
Internet varit en på förhand angiven variabel i enkäten vilket också framhålls som en 
brist i undersökningen. Viktigt att tillägga i detta sammanhang är att det gått sex år 
sedan studien genomfördes och att förhållandena inom området IT på folkbibliotek 
naturligtvis kan ha förändrats. En annan faktor som styr vad besökarna gör på 
biblioteket är, vilket Hagelin och Rosen påpekar, vilka medier som finns på det enskilda 
biblioteket. Deras undersökning är inte representerad i Jonssons studie men 
sammanfaller på flera punkter. Eftersom det visar sig att det finns könsskillnader hos 
biblioteksbesökarnas vanor är Jonssons frågor om vilka prioriteringar som ska styra ur 
ett könsperspektiv relevanta för biblioteksforskningen och också för denna studie. 
 
Följande tre studier är mindre till omfånget och enklare i sitt upplägg än den övriga 
forskning som presenteras i kapitlet men de exemplifierar den typ av 
brukarundersökningar som efterlyses i enkäten och eftersom de utgör ett intressant 
bakgrundsmaterial för denna uppsats presenteras de här i korthet. 
 
I Svenska Kommunförbundets bok Kultur och fritid - för vem presenteras hur man kan 
anlägga ett genusperspektiv på olika kommunala kulturverksamheter. Här redogörs för 
arbetet i tre kommuner som ingått i projektet JämKom, ett projekt som arbetat med att 
utveckla metoder för jämställdhetsanalys inom kultur och fritid. Boken redogör för 3-R 
metoden, som presenterades i avsnitt 2.1.3, och i enlighet med denna metod har Växjö 
kommun på uppdrag av Kultur och fritidsnämnden låtit undersöka om det finns 
könsskillnader i vad män och kvinnor gör när de besöker biblioteket.69  

                                                 
68 Hagelin, Maria & Rosen, Ylva (2000). ”Fast även karlar är människor”: En användarstudie vid 
Göteborgs stadsbibliotek.  
69 Nyberg, Camilla (1998), Kultur och fritid - för vem?, s.106. 
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Undersökningen är liten (den sträcker sig endast över fyra dagar) men man har delat in 
biblioteket i olika stationer och gjort observationer, som visade att exempelvis 
majoriteten av dem som besökte informationsdisken utgjordes av män, medan kvinnor 
dominerade vid låneexpeditionen. Män dominerade också kraftigt vid Internetdatorerna 
enligt bokningsstatistiken. Biblioteket tog i samband med undersökningen fram 
låntagarstatistik som visade att kvinnor lånar mer böcker både på bibliotek och i 
bokbussar men att skillnaderna mellan könen har krympt. Vidare gjordes försök att ta 
fram statistik för manliga och kvinnliga skönlitterära författare men detta misslyckades 
då datasystemet för bokinköp ej kunde skilja på manliga och kvinnliga författare.  
 
Informationssökning om bibliotek och jämställdhet på Internet ledde fram till ett projekt 
vid Värmlands länsbibliotek och efter kontakt med projektansvarig rekvirerades två 
mindre rapporter på temat. 
 
Kulturförvaltningen i Karlstad har gjort pilotstudien ”Stadsbiblioteket: Ett jämställt 
bibliotek?”. Studien genomfördes efter att personalen utbildats i 3-R metoden och med 
utgångspunkt i kulturnämndens uppdrag har man tittat på hur många kvinnor respektive 
män som besöker biblioteket, utnyttjar informationsdiskarna och använder datorerna till 
att själv söka information. Man har även mätt hur lång tid bibliotekarien i snitt lägger på 
kvinnors respektive mäns frågor i informationsdiskarna. I undersökningen framkom att 
lika många män som kvinnor besökte biblioteket men att de valde att göra olika saker. 
Kvinnorna i studien lånar mer böcker, använder sökdatorer och informationsdiskarna till 
att ställa längre frågor. Det fanns stora skillnader i hur lång tid som kvinnor och män 
fick vid informationsdiskarna där kvinnor fick påtagligt längre tid med bibliotekarien. 
Orsaken till detta sägs vara att männen i studien ställde mer konkreta frågor. 70 
 
”Rapport: Jämtegrering inom biblioteket” är en följd av att kommunstyrelsen i Umeå 
beslutat att samtliga nämnder och bolag i Umeå kommun ska utbildas i Jämtegrering. 
Utifrån bibliotekets verksamhetsbeskrivning om allas rätt till kulturella upplevelser och 
information har projektledaren Maj-Lis Jakobsson analyserat Stadsbiblioteket i Umeås 
förutsättningar för att arbeta med jämställdhet. Målet med analysen är att införliva 
jämställdhetsperspektivet i den dagliga verksamheten. Man har arbetat enligt 3-R 
metoden och tittat på varför man besöker biblioteket, vilka öppettider man har, vem som 
frågar personalen om råd, vilka beslutskriterier som tillämpas vid bokinköp, vem som 
beslutar om inköp osv.  Resultatet brister tyvärr i avsnitten Representation och Resurser 
enligt Jakobssons egen analys, varför det är svårt att dra konkreta slutsatser av 
undersökningen. Jakobsson menar också att bristen på kunskap om låntagarnas vanor 
gör att det är svårt att anlägga ett genusperspektiv i verksamheten och efterlyser fler och 
större undersökningar i sin rapport. En intressant iakttagelse i rapporten är att flera av 
bibliotekarierna ställer kön mot aspekter som ålder eller utländsk härkomst vilket också 
är fallet i återrapporteringen från länsbiblioteken till Kulturrådet. Undersökningen kan, i 
det här sammanhanget, endast fungera som exempel på vad enskilda bibliotek och 
kommuner kan göra för att arbeta med jämställdhet. 71 

                                                 
70 Karlstad kulturförvaltning (2002). Stadsbiblioteket: Ett jämställt bibliotek?.  
71 Umeå kulturförvaltning (2000). Rapport: Jämtegrering inom biblioteket.  
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3.3 Bibliotekarieyrket ur ett genusperspektiv 

Eftersom kvinnodominansen inom yrkeskåren påverkar de kvantitativa aspekterna av 
jämställdheten på bibliotek i stort presenteras här tre studier med fokus på 
bibliotekarierollen ur ett genusperspektiv. Frågor om personalsammansättning 
förekommer i enkäten, liksom frågor om könsmärkta tjänster och chefsbefattningar. 
 
I magisteruppsatsen Kvinnor och Män i SAB 1915-1998 undersöker Daniel Forsman, 
med stöd från bland annat Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktens föränderlighet 
och dikotomin mellan könen, bibliotekarieyrkets feminiseringsprocess, det vill säga hur 
synen på yrket gått från att vara ett manligt yrke till att bli ett kvinnligt dito.72 Forsman 
fokuserar i sin undersökning på Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) eftersom 
han menar att då SAB organiserar alla typer av bibliotekarier och dessutom är en 
politiskt och religiöst obunden förening kan dess medlemmar delvis ses som 
representativa för bibliotekariekåren i stort. Genom att granska bland annat 
medlemsmatriklar och protokoll från SAB studerar Forsman den kvantitativa 
fördelningen av män och kvinnor både i SAB:s styrelse och i enskilda arbetsgrupper 
men också könsfördelningen vid antalet införda artiklar i medlemstidningen 
Biblioteksbladet. Uppsatsens kvalitativa perspektiv består av att Forsman undersöker 
hur man inom bibliotekariekåren förhåller sig till könsfördelningen och synen på yrket 
inom den egna yrkeskåren. I uppsatsen framkommer att vid SAB:s grundande 1915 var 
majoriteten av aktiva medlemmar med formell makt män. Yrket bibliotekarie 
framställdes under föreningens första år som ett manligt yrke, också av kåren själv. I 
takt med ett ökat antal kvinnliga folkbibliotekarier förändrades dock denna bild och 
enligt Forsman berodde den ökande andelen kvinnor på att yrkets låga lön inte gjorde 
det möjligt för en man med försörjningsansvar att arbeta på folkbibliotek. Männen i 
studien sökte sig istället till administrativa tjänster och forskningsbibliotek. Det faktum 
att folkbiblioteken kom att sysselsätta främst kvinnor påverkade enligt Forsman 
feminiseringsprocessen av yrket genom att folkbiblioteken har präglat allmänhetens syn 
på bibliotekarien, vilken på grund av kvinnodominansen kom att förknippas med ett 
kvinnligt yrke. Under 60-talet skedde enligt Forsman en omförhandling av 
genuskontraktet och kvinnor accepterades på arbetsmarknaden vilket ledde att andelen 
kvinnliga skribenter i Biblioteksbladet ökade. Den formella makten i SAB låg dock 
fortfarande hos manliga medlemmar vilket uppmärksammades och kritiseras i den egna 
tidskriften. 70-talets kvinnorörelser bidrog till ökat kvinnligt inflytande och mer formell 
makt för de kvinnliga medlemmarna i SAB. Många manliga medlemmar lämnade nu 
sina platser i styrelsen. Enligt Forsman var det i samband med detta skede som 
bibliotekarieyrket kom att betraktas som kvinnligt också inom den egna kåren, vilket 
utgjorde ytterligare ett led i feminiseringsprocessen. I slutet av 1990-talet när studien 
avslutas är förhållandena mellan män och kvinnor omvända de som rådde vid 
föreningens initierande och kvinnor utgör majoritet både vad gäller det totala antalet 
bibliotekarier och i styrelsen för SAB.  
 
Annhild Ottossons och Göran Sagefjords magisteruppsats Genuskommunikation i 
biblioteksvärlden: Hon och han i kvinnosfär undersöker hur den psykosociala 
situationen upplevs av män och kvinnor på arbetsplatser som domineras av kvinnor.73 

                                                 
72 Forsman, Daniel (2001). Kvinnor och Män i SAB 1915-1998. 
73 Ottosson, Annhild & Sagefjord, Göran (1996). Genuskommunikation i biblioteksvärlden: Hon 
och han i kvinnosfär.  
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Ottosson och Sagefjord intervjuar fem manliga och fem kvinnliga folkbibliotekarier 
bland annat om vägen till yrket, målen med arbetet och hur de upplever att könet har 
betydelse när man arbetar på bibliotek. Svaren presenteras i generaliserande form det 
vill säga kvinnornas liksom männens svar sammanfattas till en unison röst. Man menar 
att mäns och kvinnors olika fritidsintressen påverkar till exempel bokinköp, eftersom 
respondenterna i studien ger uttryck för att exempelvis kvinnliga bibliotekarier inte kan 
köpa ”manliga” böcker varför en jämnare könsfördelning efterfrågas. Vidare diskuteras 
kvinnodominansens betydelse för lön och status och de flesta av respondenterna menar 
att IT:s inträde på folkbiblioteken kommer att locka till sig fler män och höja yrkets 
status. Den teoretiska bakgrunden består i huvudsak av Hirdmans genussystem som 
ibland sätts i relation till de svar som framkommit vid intervjuerna. På grund av att 
uppsatsen är från 1996 har mycket hunnit ändras inom både yrket och omgivningen. 
Genusforskningen har gått vidare, frågan om IT och folkbibliotek är visserligen 
fortfarande aktuell men förutsättningarna att uttala sig är annorlunda eftersom IT har 
blivit en del av folkbibliotekens verksamhet och resonemang som Hildenbrand och 
Jonsson för visar att man inte är längre är odelat positiv till förändringen.  
 
I magisteruppsatsen Kön och status vid folkbibliotek från 2000 undersöker Eva Borgvall 
vilka tankar kring status inom bibliotekarieyrket som finns i den egna yrkeskåren samt 
om det förekommer könsmärkning av vissa arbetsuppgifter.74 Den senare frågan är 
delvis aktuell också i denna uppsats. Borgvall har genom att intervjua tio 
folkbibliotekarier och två bibliotekschefer kommit fram till att flera som deltog i 
undersökningen anser att det florerar tydliga värderingar kring yrkeskåren, men att 
dessa inte alltid stämmer. Tydligt är dock att barnbibliotekarien, en tjänst som ofta 
innehas av kvinnliga bibliotekarier, har låg status och att denna grupp ofta arbetar 
deltid, något som flera av respondenterna menar är en könsmärkande faktor. När det 
gäller teknik på bibliotek menar flera i studien att män i högre grad arbetar med den 
typen av uppgifter på bibliotek. Få kvinnor verkar dock vilja arbeta aktivt för att ändra 
dessa förhållanden. Borgvall relaterar till Hirdmans indelning i dikotomier och menar 
att denna indelning också styr arbetslivet så att olika uppgifter anses vara mer lämpade 
för män respektive kvinnor.  I studien framkommer också åsikter om att barn- och 
uppsökandeverksamheten utsatts för besparingar eftersom informationsteknologin 
utvecklats på biblioteken. Av intresse för denna studie är även den genomgång av 
styrdokument som Borgvall gör. Borgvall granskar jämställdhetsplaner för de båda 
biblioteken och det framkommer att de två tydligaste strategierna på biblioteken är att 
öka antalet heltidstjänster eller jämna ut löneskillnader. När Borgvall jämför med 
verkligheten finns dock ett lönegap mellan barnbibliotekarien och systembibliotekarien. 
Dessa två tjänster har så kallade specialfunktioner, något som i studien framhålls som 
statushöjande. Borgvall menar slutligen att det är viktigt att synliggöra de strukturer 
som präglar biblioteken både för politiker men också för personalen, eftersom man först 
då kan arbeta för att motverka dem genom exempelvis riktad fortbildning eller 
omfördelning av tjänster. Borgvall påpekar slutligen en viktig brist inom forskningen 
nämligen hur kvinnodominansen inom bibliotekarieyrket egentligen påverkar 
biblioteksbesökarna.  
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3.4 Biblioteksarbete med barn och unga ur ett genusperspektiv 

I magisteruppsatsen ”Varannan damernas?” En undersökning av jämställdheten i 
folkbibliotekens litteraturförsörjning för ungdomar studerar Maria Blåns om de 
ungdomsböcker som finns i folkbibliotekens samlingar ger unga kvinnor och flickor 
möjlighet att skapa sig en egen identitet utifrån litteraturen.75 Blåns presenterar en 
historisk bakgrund som omfattar synen på kvinnor och läsning, samt gör en teoretisk 
genomgång av de faktorer som påverkar kvinnors ställning i samhället i dag. Empirin i 
uppsatsen utgår från intervjuer med barnbibliotekarier i Borås och Stockholm där Blåns 
bland annat kommer fram till att många respondenter inte funderat över könsaspekter 
men att det vid djupare frågor visar sig finnas skillnader i vad flickor och pojkar läser. 
Böcker med manliga huvudpersoner kan läsas av båda könen medan böcker med en 
kvinnlig huvudperson ofta anses vara direkt riktade till kvinnliga läsare. 
Ungdomsböcker med en pojke i huvudrollen är också betydligt vanligare i en folder 
utgiven av BTJ som innehåller rekommendationer till unga. Studien visar också att 
pojkar oftare än flickor vet vad de vill ha och ställer direkta frågor vilket kan jämföras 
med resultatet av brukarundersökningen i Karlstad. Vidare berättar många av de 
tillfrågade bibliotekarierna att man köper in ungdomsserier med mysterietema (en typ 
av litteratur som i första hand anses tilltala pojkar) men inte serier som handlar om 
kärlek eftersom dessa anses vara av alltför ringa kvalitet.  Blåns analyserar också 
innehållet i flick- och pojkböcker innanför olika teman och menar att mansdominansen 
bland författarna lett till ökade våldsskildringar och en acceptans för råare böcker. Blåns 
studie visar vilka aspekter som kan vara viktiga om man vill tänka jämställt på 
barnavdelningen och hon slår fast att mannen är norm även i barnlitteraturens värld. 

3.5 Forskning om kanon ur ett genusperspektiv 

”De litteraturhistoriska handböckernas urval bestäms av ett litet forskarsamhälle och 
ringarna kring det som utgörs av förläggare, bibliotekarier, lärare och 
läroplansförfattare” skriver Anna Williams i sin bok Stjärnor utan stjärnbilder där hon 
undersöker kanonbildning och litteraturhistorieskrivning ur ett, som hon själv skriver, 
könsperspektiv.76 Kanon definierar Williams bland annat som ”en historisk 
konstruktion, produkt av en urvalsprocess som legat i händerna på en viss grupp och 
dess intressen”.77 I sin kvalitativa och kvantitativa analys av kända svenska 
litteraturhistoriska översiktsverk (nämnas kan Illustrerad svensk litteraturhistoria, Den 
svenska litteraturen och Nordisk kvinnolitteraturhistoria) kartlägger Williams 
förekomsten av kvinnliga författare under tre epoker. Det kvantitativa arbetet består av 
att Williams räknar rader och jämför det utrymme som kvinnliga och manliga författare 
tilldelats. De kvalitativa aspekterna av undersökningen innebär att Williams studerar hur 
kvinnor respektive män placeras i olika sammanhang, exempelvis litterära 
skolbildningar, vilken roll den biografiska tolkningen spelar i framställandet eller vilken 
rubriksättning och vilket ordval man begagnar sig av för respektive kön.  
 

                                                 
75 Blåns, Maria (1997). Varannan damernas?: En undersökning av jämställdheten i 
folkbibliotekets litteraturförsörjning för ungdomar. 
76 Williams, Anna (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 
översiktsverk under 1900-talet.  
77 Ibid., s. 12. Citatet härstammar från Birgitta Holm (1995). Kvinnor, kanon och kvalitet. Tidskrift 
för litteraturvetenskap, nr 3-4. 
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Williams menar att när siffror och värderingar sammanställs friläggs ett mönster i form 
av att den manliga traditionen är norm och utifrån den bedöms även de kvinnliga 
författarna trots att de i många fall förvaltar ett annat litterärt kapital. Kvinnornas 
insatser tolkas dessutom sällan som likvärdiga eller nydanande utan istället som 
avvikande, begränsat och mindre kvalitetsmässigt intressant.78  Deras verk sorteras in 
under speciella rubriker som Williams menar signalerar ”kvinnolitteratur” medan deras 
manliga kollegor anses behandla allmängiltiga och mänskliga frågor och därför sorteras 
in i ett större sammanhang och jämförs med andra manliga storheter vilket innebär att 
de säkrar en plats i Kanon! Williams använder sig av Bourdieu för att belysa det 
litterära fältet, dess maktfördelning och tolkningsföreträden. Bourdieu, skriver 
Williams, menar att den borgerliga kulturens smak, utöver att vara måttstock för de 
högst värderade kulturella yttringarna, också används som ett ”styrande, 
segregationspolitiskt redskap för att upprätthålla makt genom isärhållandets praktik”.79  
Bourdieus teorier om maktstrukturer kan med fördel kopplas till den andra teoretiska 
aspekten av studien, de feministiska teorierna. Liksom den borgerliga kulturens smak är 
den manlige författarens publikationer måttstock på det litterära fältet. Williams 
använder sig av bland andra Hirdman och begreppen dikotomi och hierarki för att delvis 
förklara varför kvinnliga författare ses som avvikande. Williams visar att det finns en 
tydlig skiljelinje mellan hur man behandlar kvinnor och män som skriver vilket innebär 
ett isärhållande mellan könen. Skillnaderna står sig enligt Williams ända in i vår egen 
tid, vilket inte minst märks i Den svenska litteraturen som fått kritik av bland annat 
Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, eftersom man dels behandlar få 
kvinnliga författare men också för att man väljer att presentera dem i en speciell 
tradition av kvinnligt skrivande. 
 
Williams resultat är av betydelse för biblioteken och denna undersökning ur två 
aspekter. Som hon själv påpekar påverkar biblioteken i egenskap av kulturförmedlande 
institution på längre sikt hur kanon utformas. Även i kulturpropositionen är man 
medveten om kulturarvets betydelse för synen på människor och man slår fast att det är 
ett kulturpolitiskt ansvar att synliggöra exempelvis könsskillnader vilket visas i avsnitt 
5.2.3. Naturligtvis är det inte enbart upp till biblioteken vilka böcker som räknas till 
kulturarvet, men biblioteken påverkar låntagaren och kan genom exempelvis inköp och 
skylting utöva inflytande över den enskildes läsupplevelser. Därför kan det vara av 
betydelse att biblioteken reflekterar kring just tillblivelsen av kanon och vilket ansvar 
biblioteken har i frågan. Blåns uppsats ger exempel på hur genus påverkar inköpen av 
ungdomslitteratur. Vidare är det intressant att titta på om man på biblioteken 
manifesterar skillnaderna mellan könen genom att särskilja kvinnor från det 
allmängiltiga som Williams visar att handböckerna gör. I bibliotekens fall skulle det 
kunna röra sig om att man gjorde en speciell avdelning med kvinnliga författare eller att 
man låter kvinnliga författare föreläsa om speciellt ”kvinnliga” teman vilket också är att 
särskilja kvinnor från det allmänmänskliga. 

3. 6 Sammanfattning tidigare forskning 

Genusforskning inom disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap är på många 
plan ett ännu outforskat område. I översikten presenterades därför främst 
magisteruppsatser, men även antologibidrag, artiklar och mindre undersökningar. För 
                                                 
78 Ibid., s. 185. 
79 Ibid., s. 20. 
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att strukturera materialet och anpassa det till undersökningen delades det in i olika 
områden vilka alla har en genusvetenskaplig ansats; bibliotek och IT, könsskillnader 
bland användarna, bibliotekarieyrket, barn- och ungdomsverksamheten, den litterära 
kanon och bokinköp. Ytterligare exempel på genusvetenskaplig forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen finns exempelvis i form av granskning av 
klassifikationssystem och databaser men då dessa områden inte direkt anknyter till 
länsbibliotekens verksamhet presenterades de inte här. 
 
De användarstudier som existerar är fallstudier varför det är omöjligt att dra några 
generella slutsatser om skillnader gällande mäns och kvinnors biblioteksvanor. Hagelin 
och Rosen visar dock i sin studie att det finns skillnader som kan knytas till kön då 
exempelvis kvinnor lånar mer litteratur i alla former både till sig själva och till 
närstående vilket överrensstämmer med de resultat som presenteras i Kulturbarometern. 
Hagelin och Rosen visar även att män i studien främst läser dagspress, tidskrifter och 
facklitteratur på biblioteket. Några av de mindre undersökningarna kommer också fram 
till att kvinnor lånar mer medan män använder Internet i högre utsträckning. Bosse 
Jonsson menar att kombinationen män och Internetanvändning kan påverka 
verksamheten i det att många bibliotek satsar resurser på IT. Eftersom övergripande 
forskning saknas på området och lokala företeelser kan påverka resultatet kan det vara 
av betydelse att biblioteken genomför egna användarundersökningar ur ett 
genusperspektiv. Detta har betydelse inte minst gällande hur man fördelar resurser.  
 
Yrkesrollen som bibliotekarie påverkas naturligtvis av kvinnodominansen inom 
området, vilken analyseras i Forsmans studie om feminiseringsprocessen av yrket. 
Borgvall undersöker om män och kvinnor arbetar inom olika områden och 
uppmärksammar att barnbibliotekarien oftare är en kvinna, medan teknikinriktade 
tjänster ofta tillsätts av män. Om denna typ av könsskillnader existerar på 
länsbiblioteken undersöks i enkäten. Borgvall menar också att man måste synliggöra 
könsskillnaderna inom biblioteksorganisationen för att kunna förändra situationen. 
Ottoson/Sagefjord menar att bristen på män inom yrket även påverkar exempelvis 
bokinköpen då man menar att kvinnor inte har kännedom om traditionellt manliga 
områden. Detta kan, och bör, givetvis ifrågasättas.  
 
Om män är underrepresenterade bland besökare och bibliotekarier är de 
överrepresenterade i vad som kallas den litterära kanon vilket visas i Anna Williams 
forskning. Då biblioteken bidrar till att återskapa och nyskapa kanon, är det av intresse 
att undersöka om det existerar ett jämställdhetstänkande inom området. Blåns visar i sin 
magisteruppsats att pojkar oftare är huvudperson i barnböcker och att mannen är norm 
även inom barnlitteraturen. Forskning som saknas i avsnittet är forskning som visar hur 
användaren påverkas av bristen på manliga bibliotekarier. Detta kommer att diskuteras 
utförligare i kapitel 6, Resultat och analys.  
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4. Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna, vilka presenterades i avsnitt 1.2, har en enkät 
med såväl kvantitativa som kvalitativa frågor utformats. Enkäten har skickats till hela 
populationen som består av 20 svenska länsbibliotek. De kvantitativa elementen är 
avsedda att undersöka exempelvis förekomsten av antalet män och kvinnor inom olika 
tjänster eller antalet jämställdhetssatsningar inom skilda verksamhetsområden. 
Kvantitativa mätmetoder används då man vill finna strukturer i ett material och 
samtidigt vill förmedla en stor mängd information på ett lättöverskådligt sätt eller när 
man vill beskriva hur pass vanligt förekommande en företeelse är och utläsa statistisk 
representativitet.80 Populationen omfattar alltför få respondenter för att någon egentlig 
statistisk analys ska vara av värde. Istället arbetar jag med enklare manuella 
sammanställningar av uppgifter som framkommit genom enkätsvaren. I enlighet med de 
presentationer av jämställdhet som gjordes i avsnitt 2.1.2 är det rimligt utgå från att de 
kvantitativa aspekterna innebär en mer formell typ av jämställdhet.  För att fördjupa 
synen på jämställdhet fokuserar studien också på länsbibliotekens individuella lösningar 
och projekt vilket innebär att jag använder mig av kvalitativ metod. Storleken på 
populationen är dock allt för stor för att en heltäckande kvalitativ intervjuundersökning 
ska kunna äga rum innanför ramen av uppsatsarbetet. Samtidigt är populationen 
tillräckligt liten för att det ska vara möjligt att arbeta med öppna enkätfrågor. 
Huvudparten av frågorna är kvalitativa då avsikten är att ge respondenten möjlighet att 
beskriva situationen utifrån det egna länsbibliotekets specifika situation, uttrycka egna 
åsikter och skapa flexibilitet i svaren. Eftersom respondenterna endast är 20 till antalet 
är det möjligt att bearbeta och analysera även frågor av öppen karaktär. Exempel på 
sådana frågor presenteras nedan. 
 
Många metodböcker menar att det kan vara en fördel att arbeta med en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa element om man vill undersöka en situation utifrån flera 
aspekter och på så sätt få ett bredare dataunderlag.81 Eftersom undersökningen 
undersöker en hel, om än liten, population kommer det att vara möjligt att dra några 
allmänna slutsatser om just denna population, något som enligt Repstad inte är möjligt 
vid exempelvis en fallstudie. Samtidigt kommer studien att söka insikter om en 
särpräglad specifik miljö i detta fall länsbiblioteken vilket är en av fördelarna med en 
kvalitativ studie.82 
 
Helena Wedborn pekar i sin artikel ”Biblioteksforskning och kvinnoforskning - en 
metoddiskussion” på intressanta paralleller mellan genusvetenskap och 
biblioteksvetenskap.83 Bland annat är de båda områdena (relativt) nya discipliner inom 
universitetsvärlden och att man enligt Wedborn inom båda ämnena har en uttalat 
tvärvetenskaplig ansats. Hon menar att dessa båda förutsättningar gör att man saknar 
givna metoder och därför har en tendens att vara mer öppna inför en blandning av 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Wedborn menar vidare att en kombination av de 
båda disciplinerna torde vara fruktbar. Jag menar att Wedborns resonemang är 

                                                 
80 Eggeby, Eva & Söderberg, Johan (1999), Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och 
humanister, s. 20. 
81 Se bland annat Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Repstad, Paul (1993). 
Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap och Eggeby & Söderberg (1999). 
82 Repstad (1993), s. 14-15. 
83 Wedborn (1993). Artikeln skrevs 1993 då beteckningen kvinnoforskning var mer aktuell. 
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användbart och studien är delvis uppbyggd av de kombinationer som förespråkas i 
artikeln. 

4.1 Enkätens utformning 

För att samla in förberedande information om hur länsbibliotekens verksamhet är 
uppbyggd har en länsbibliotekarie deltagit i en öppen telefonintervju där det dels 
ställdes frågor kring de allmänna arbetsuppgifterna men också kring jämställdhet i 
verksamheten. Övrig information om länsbiblioteken som enkäten bygger på kommer 
från länsbibliotekens egna hemsidor och från boken Från inspektion till inspiration En 
översyn av den regionala biblioteksverksamheten, vilken är en rapport från Kulturrådet.  
Denna presenteras närmare i avsnitt 5.1, Länsbibliotekens funktion och arbetsmetoder. 
För grundläggande information om exempelvis hur enkäter bäst struktureras och vad ett 
missiv bör innehålla har Enkätboken av Jan Trost använts.84 Trosts bok behandlar 
egentligen större kvantitativa enkäter men tidigare motiverades dock varför kvalitativa 
frågor är förenliga med just denna studie. En fördel med de kvalitativa inslagen i 
enkäten är att respondenten får god tid på sig att tänka igenom och besvara de bitvis 
omfattande frågorna jämfört med svarssituationen vid en intervju. Nackdelar med 
metoden kan bland annat vara att man som uttolkare är hänvisad enbart till det faktiska 
svaret, som är svårt att styra och man kan inte be respondenten att omformulera eller 
precisera sig. Dessutom kan det finnas respondenter som känner obehag inför att 
uttrycka sig fritt i skrift. Eftersom denna enkät skickas till högsta chefen på respektive 
länsbibliotek är det dock rimligt att anta att respondenterna besitter förmågan att 
uttrycka sig i skrift. Enkäten är uppbyggd av 27 frågor och indelad i tre delar som var 
och en representerar ett område där studien undersöker jämställdhet. De tre delarna är: 
Länsbiblioteket som arbetsplats; Länsbibliotekets samarbete med kommunbiblioteken 
och Länsbibliotekens förutsättningar att arbeta med jämställdhet.85 Bakgrunden till den 
strikta indelningen är att vid en granskning av återrapporteringen från 2003 och 2004 
noterades att många bibliotek valt att blanda frågor som rör personalen med frågor som 
rör själva verksamheten i sin redovisning. För att få respondenterna att vara så konkreta 
och utförliga som möjligt i sina svar har en uppdelning gjorts. De tre delarna ökar 
graden av strukturering i enkäten eftersom frågorna sorterats in i respektive område på 
ett överskådligt sätt.86  
 
Samtliga respondenter tar del av samma frågor, vilka skickas ut i ett förtryckt duplicerat 
formulär. Detta är ett tecken på hög standardisering vilket innebär att det inte ges 
möjlighet att anpassa frågorna efter situationen vilket kunde ha varit ett tänkbart 
tillvägagångssätt vid en kvalitativ intervju. Hög standardisering vid enkätstudier är 
enligt Trost ett tecken på god reliabilitet, vilket innebär att resultatet är tillförlitligt och 
stabilt. Däremot är det omöjligt, att i en undersökning som skickas med post, påverka 
svarandes situation när man väljer att fylla i formuläret. Detta faktum påverkar 
standardiseringsgraden och reliabiliteten negativt. Frågornas tydliga formuleringar i 
kombination med att alla svarar på exakt samma frågor är ett tecken på kongruens, en 
viktig del av reliabiliteten. Frågorna följer en bestämd ordning och har skickats till alla 

                                                 
84 Trost, Jan (2001) Enkätboken. 
85 För att ta del av enkäten i sin slutgiltiga form hänvisas till Bilaga 2. 
86 Trost (2001), s. 57. 
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på samma tidpunkt vilket innebär konstans, det vill säga att svaren troligtvis inte ändrar 
sig beroende på förändringar som sker under tiden87.  
 
I enkäten blandas slutna och öppna frågor. Slutna frågor har valts då det upplevts att de 
flesta tänkbara svarsalternativ varit möjliga att ringa in. Ett exempel är fråga 9 (Inom 
vilka områden är en jämställdhetsplan av betydelse på er arbetsplats?) där sex fasta 
alternativ vilka alla hämtats från jämställdhetslagen ges. Dessa frågor kräver mindre av 
respondenten då alternativen redan finns formulerade. I direkt anslutning till ovan 
nämnda fråga, ställs en följdfråga som är öppen i sin karaktär: Ge exempel på 
någon/några konkreta situationer när ni tillämpar jämställdhetsplanen alternativt lägger 
vikt vid punkterna som nämns i fråga 9. Frågan är förvisso öppen men svarande har 
ändå fått en viss styrning genom föregående frågas schematiska uppbyggnad. Exempel 
på en helt öppen fråga är fråga 24: Sett från länsbibliotekens/regionbibliotekens 
perspektiv, vilken roll tror ni biblioteken kan ha i arbetet för ett mer jämställt samhälle?. 
Behovet av öppna frågor motiverades i inledningen till metodavsnittet, men en svårighet 
med denna typ av frågor är att svaren påverkar kongruensen negativt genom att det blir 
svårare att kontrollera att respondenterna uppfattar dem på ett liknande sätt. 
 
I de frågor som gäller inställningen till jämställdhet har ordet inställning eller attityd 
undvikits och frågorna har formulerats mera ”neutralt” för att kanske komma åt 
värderingar som annars skulle ha hållits tillbaka. Att få fram verkliga värderingar till 
jämställdhet kan vara ett problem med enkäten, då svaren endast är konfidentiella 
(vilket innebär att någon, i det här fallet uppsatsförfattaren, vet hur respondenten har 
svarat) istället för anonyma (där svaren ej kan knytas till respondenten). Att detta val 
gjorts beror på att läns- och regionbiblioteken är en officiell institution som jag anser 
borde kunna stå för sina svar i egenskap av sådan. Dessutom underlättar det när 
påminnelser ska skickas, även om det finns metoder att lösa frågan vid anonyma svar. 
En nackdel med konfidentiella svar är att många kanske putsar till sina svar och endast 
framhäver framsteg för att framstå som mer kompetenta. Ett alternativ för att studera 
länsbibliotekariernas inställning till jämställdhet hade varit att genomföra ett antal 
intervjuer för att få fram mer nyanserade svar utifrån kroppsspråk, tonläge och ordval. 
Samtidigt hade problematiken kring anonymitet ytterligare försvårats och för en del 
innebär ett skriftligt svar att man vågar vara mer ärlig än vid ett personligt möte. Ett 
tredje alternativ till att undersöka inställningen hade varit att använda sig av den 
metodik som är vanlig vid större kvantitativa enkäter. I sådana fall låter man svarande ta 
ställning till olika påståenden genom att kryssa för att man exempelvis instämmer helt, 
delvis eller inte alls.88 Denna typ av frågor hade säkert resulterat i en hög svarsfrekvens 
men jag anser att den valda metoden med kvalitativa frågor innebär flera fördelar. För 
det första ges svaranden utrymme att uttrycka en nyanserad åsikt vilket inte varit fallet 
med kryssfrågorna, för det andra ”avslöjas” inställningen på ett annat sätt genom att det 
står svaranden fritt att formulera meningar och välja uttryck än vad som varit fallet vid 
fasta svarsalternativ. Dessutom ligger det förmodligen ett betydligt större mått av 
överväganden bakom en egen formulering varför det kvalitativa svaret kommer att 
innebära en större mått av eftertänksamhet från svarandes sida. Ur uttolkarens synvinkel 
hade dock flervalsalternativen varit att föredra då det i många fall är oerhört svårt att 

                                                 
87 Precis innan enkäten skickades ut bildades Feministiskt Initiativ (F!) vilket kan ha påverkat 
svaren, såväl positivt som negativt. Dock fick samtliga respondenter ta del av enkäten efter att 
F! gjort sitt inträde på den politiska arenan.  
88 Trost (2001), s. 67-69. 
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tolka ett fritt svar. Tolkningsmomentet och den fria formuleringen påverkar 
reliabiliteten negativt. 
 
Validiteten, det vill säga tillförlitligheten, innebär att instrumentet mäter vad det är 
avsett att mäta. I det här fallet utgörs instrumentet av frågorna och viktigt för validiteten 
är om de är tydligt formulerade och verkligen frågar efter det de är tänkta att göra. 
Validiteten är naturligtvis svår att bedöma på förhand men målsättningen har varit så 
tydliga frågor som möjligt och fasta svarsalternativ har använts där det varit möjligt. 
Även indelningen i tre områden borgar för att man inte blandar ihop de olika områdena 
utan håller sig inom det avsedda fältet.  
 
För att betona vikten av att frågorna besvaras (och att jämställdhet bör tas på allvar) 
hänvisas i vissa fall till fakta i form av statistik och lagtext. Ett exempel är fråga 16 som 
avser användarundersökningar där det hänvisas till Kulturbarometerns mätningar hur 
kvinnor och män använder sig olika av bibliotek.  
 
Ordet jämställdhet har använts genomgående i enkäten eftersom det är det ord som 
används i statliga dokument exempelvis jämställdhetslagen och i regleringsbrevet som 
länsbiblioteken årligen kommer i kontakt med. Man kan givetvis vara kritisk till att det 
begrepp som valts saknar ”politisk sprängkraft” men det finns troligen vinster, kanske i 
form av mindre missuppfattningar, en högre svarsfrekvens och mer positiv inställning 
till studien, att hämta. 
 
Med enkätutskicket följer ett missiv som i korthet presenterar undersökningen, som är 
döpt till Jämställdhet på länsbibliotek, och dess huvudsakliga syfte.89 Man får 
information om var undersökningen kommer att ingå, att svaren behandlas 
konfidentiellt, vilka som deltar och vart man kan vända sig för frågor. Begreppet 
jämställdhet vilket används genomgående i enkäten förklaras också i förhållande till 
begreppet jämlikhet i missivet så att inga missförstånd ska uppstå. Eftersom 
inställningen kring jämställdhet kan vara en känslig fråga där många vet vad som är 
”politiskt korrekt” är det av stor vikt att i missivet upplysa om att känsliga uppgifter inte 
kommer att kunna knytas till enskilt bibliotek vid själva presentationen. 
 
Då enkäten skulle skickas till hela populationen kunde en pilotundersökning inte 
genomföras, eftersom detta skulle kunna påverka slutresultaten. Alla respondenter 
skulle inte längre svara på enkäten med samma förutsättningar. Istället granskades 
enkäten innan utskick av två personer från Kulturrådet vilka har god inblick i 
länsbibliotekens verksamhet. Några smärre ändringar genomfördes i enlighet med deras 
råd.  
 

                                                 
89 Missivet finns att läsa i form av Bilaga 1. 
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5. Länsbiblioteken; bakgrund och styrdokument 

Innan arbetet med enkäten påbörjades, sammanställdes information om länsbibliotekens 
verksamhetsområde och arbetsmetoder. Detta för att få inblick i länsbibliotekens 
specifika förutsättningar och därefter kunna ställa frågor anpassade efter verksamheten. 
Som underlag till bakgrunden har Från inspektion till inspiration: En översyn av den 
regionala biblioteksverksamheten använts.90 Denna utgivning är slutprodukten av en 
översyn av regionala kulturverksamheter som utfördes på uppdrag av Kulturrådet år 
2001. För att ytterligare ringa in länsbibliotekens verksamhet har deras respektive 
hemsidor konsulterats och en telefonintervju med en länsbibliotekarie genomfördes för 
att få intern information om hur man arbetar.91 Därtill granskas de lagar och politiska 
handlingsplaner på statlig nivå som ligger till grund för länsbibliotekens verksamhet. 
Det är främst de delar av dokumenten vilka kan styrka och motivera förekomsten av 
jämställdhetsarbete på länsbibliotek som har lyfts fram. De enskilda länsbibliotekens 
verksamhetsplaner eller andra styrdokument på regional nivå har inte studerats då detta 
material skulle bli omfattande att redovisa. Länsbiblioteken ges dock möjlighet att 
hänvisa till sina individuella verksamhetsbeskrivningar och eventuella 
jämställdhetsplaner i enkäten. Till sist presenteras politiska dokument som reglerar 
enbart jämställdhet, exempelvis jämställdhetslagen, som är allmänt formulerade och 
avsedda att gälla för mer än ett verksamhetsområde. Naturligtvis omfattar de även 
länsbiblioteken, men dokumenten ingår också i uppsatsen för att fördjupa kunskapen 
om svensk jämställdhetspolitik på ett mer allmänt plan. Frågeställningarna omfattar 
länsbiblioteket både som arbetsplats och kulturförmedlande verksamhet vilket avspeglas 
i urvalet av dokument. 

5.1 Länsbibliotekens funktion och arbetsmetoder 

Länsbiblioteken är ett resultat av 1930 års biblioteksförfattning som initierade 
inrättandet av centralbibliotek i samtliga svenska län. Dessa bibliotek mottog särskilt 
statligt stöd för att verka som samordnare för regionens folkbibliotek bland annat 
genom att supplera dem med litteratur.92 I Sverige finns det för närvarande 20 regionala 
bibliotek vilka vanligtvis benämns länsbibliotek, ibland regionbibliotek. I de allra flesta 
fall är verksamheten inordnad under landstingets huvudmannaskap men ett mindre antal 
länsbibliotek har istället en kommun som huvudman.93 Länsbiblioteket är inte ett fysiskt 
bibliotek på samma sätt som exempelvis ett folkbibliotek. Den vanligtvis fåtaliga 
organisationen är dock ofta belägen i samma lokal som ett av de större 
folkbiblioteken.94 Länsbibliotekens mediebestånd är vanligtvis integrerade med det 
folkbibliotek där de har förlagt sin verksamhet.  
 
Länsbiblioteken är en del av det rikstäckande biblioteksnätverket i Sverige och har som 
uppgift att förverkliga, samt fungera som en länk mellan, statlig och lokal 

                                                 
90 Från inspektion till inspiration: En översyn av den regionala biblioteksverksamheten (2001). 
91 För en förteckning över länkar till samtliga Länsbiblioteks hemsidor se Sveriges 
Länsbibliotekarier (2005-08-14). Länsbiblioteken. Sveriges Länsbibliotekarier [2005-08-14] 
92 Från inspektion till inspiration (2001), s. 5 och s. 11. 
93 Exempel på sådana länsbibliotek är Gotland och Stockholm. Från inspektion till inspiration 
(2001). 
94 2001 uppgick det genomsnittliga antalet anställda på svenska länsbibliotek till 7 personer. 
Från inspektion till inspiration (2001).  
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bibliotekspolitik. Verksamheten finansieras med bidrag från det ansvariga landstinget 
och statliga bidrag som dels består av fasta stödenheter men också bidrag till 
lånecentraler och riktade utvecklingsbidrag.95 Det statliga bidraget utgör ca 30 % av 
länsbibliotekens budget och resterande 70 % är bidrag från landstinget.96 
Länsbibliotekens huvudsakliga funktion är att ”bidra till att ge medborgarna tillgång till 
välutvecklade folkbibliotek”97 genom att komplettera och bistå dessa genom följande 
uppdrag: Kompletterande medieförsörjning vilket innebär att länsbiblioteken ska 
tillhandahålla mindre efterfrågad fack- och skönlitteratur, kanske tillhandahålla 
talböcker eller i de fall orten har högskola införskaffa den kurslitteratur som 
folkbiblioteken inte har möjlighet att köpa in. Vidare ska länsbiblioteken bistå med 
rådgivning och fortbildning inom områden där folkbiblioteken efterfrågar det, vilket 
enligt rapporten oftare är inom metod- och teknikfrågor än inom litterär fördjupning.98 
Fortbildningens längd och upplägg kan variera från enstaka utbildningstillfällen till 
längre kurser. Slutligen är länsbiblioteken ansvariga för vissa specialtjänster vilka 
varierar mellan regionerna men specialtjänsterna realiseras ofta i projektform 
exempelvis genom läsfrämjande aktiviteter för barn och unga eller satsningar på 
utbildningar inriktade på IT. Rent konkret är det dock svårt att fastställa vad 
länsbiblioteken arbetar med eftersom det är folkbibliotekens efterfrågan tillsammans 
med huvudmannens verksamhetsplan som styr hur och inom vilka områden man 
arbetar. Länsbibliotekens personalsammansättning består av länsbibliotekarien och ett 
antal bibliotekskonsulenter och assistenter. Bibliotekskonsulenterna är ansvariga för en 
specifik del (eller flera delar) av verksamheten. Inom vilka områden man tillsätter 
konsulenter är upp till det enskilda biblioteket men exempel på områden där konsulenter 
ofta verkar är inom invandrarfrågor, området barn och ungdomar, uppsökande 
verksamhet och IT-frågor. Under senare år har man dock delvis frångått den strikta 
uppdelningen i enskilda arbetsområden och försöker istället utveckla arbetslag. 
Assistenterna arbetar ofta med administrativa frågor, fjärrlån och talböcker.99 

5. 2 Länsbibliotekens styrdokument 

Nedan redovisas de styrdokument på statlig nivå som berör länsbibliotekens 
verksamhet. Länsbiblioteken omfattas av bibliotekslagen där sådant som är 
betydelsefullt för att integrera jämställdhet i verksamheten betonas. Länsbiblioteken är 
också delvis beroende av de regleringsbrev som årligen ställs till Kulturrådet. Allra 
ytterst styr de kulturpolitiska målen länsbibliotekens arbete och även här ligger fokus i 
redovisningen på de formuleringar i målen, vilka betonar vikten av ett jämställt 
kulturliv. Jämställdhetslagen presenteras för att ge en arbetsrättslig aspekt av 
jämställdhet och regeringens handlingsplan för ökad jämställdhet avslutar kapitlet dels 
för att knytas till uppsatsens specifika syfte men också för att ge en överblick över vad 
som görs inom området svensk jämställdhetspolitik i stort. 

                                                 
95 Detta bidragssystem infördes 1997 och innebär att bidragen till länsbiblioteken indelas i 264 
schablonbidrag vilka benämns stödenheter istället för som tidigare grundbidrag, vilka var 242 till 
antalet. Från inspektion till inspiration (2001) s. 14. 
96 Ibid., s. 17 och s. 22.  
97 Ibid., s. 32. 
98 Ibid., s. 32. 
99 Ibid., s. 27. 
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5.2.1 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 

Bibliotekslagen sammanfattar mycket kortfattat länsbibliotekets arbetsuppgifter, vilka 
beskrevs utförligt i föregående stycke: 

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken 
i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala 
biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen ska också finnas en 
eller flera lånecentraler. 

Formuleringen att ett länsbibliotek bör finnas i varje län är att jämföra med 
formuleringen i 2 § att alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek. Kanske 
beror formuleringen på att länsbiblioteken ibland går utanför länsgränser och då istället 
betecknas regionbibliotek. Formuleringen ”andra regionala biblioteksuppgifter” 
signalerar den frihet att utveckla verksamheten efter länets egna behov som nämndes i 
avsnittet om länsbibliotekens funktion. Värt att notera i sammanhanget är att några 
remissinstanser, bland annat Kulturrådet och några länsbibliotek, påpekade att 
länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med mer än kompletterande medieförsörjning, 
nämligen fortbildning, rådgivning och specialtjänster. Remissinstanserna menade att 
även dessa ytterligare arbetsuppgifter skulle framgå av lagtexten. Regeringen föreslog 
en ändring och resultatet blev tillägget ”andra regionala biblioteksuppgifter” vilket är en 
öppen och tolkningsbar formulering. 100 Nästa paragraf som direkt avser länsbiblioteken 
är 7 § som beskriver landstingens ansvar för länsbiblioteken, men som nämndes tidigare 
och som ska visa sig i kapitel 6, Resultat och analys är några bibliotek inordnade under 
en kommuns huvudmannaskap.  
 
Ytterligare en paragraf fokuserar på länsbibliotekens uppgifter:  

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra 
av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna 
samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och 
skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god 
biblioteksservice. [min kurs.] 

I uttrycket att bistå dem i deras strävan efter en god biblioteksservice kan man 
naturligtvis också läsa in flertalet av länsbibliotekens arbetsuppgifter.  Formuleringen 
”god biblioteksservice” är dock liksom ”andra regionala biblioteksuppgifter” en 
tolkningsbar formulering som inte reglerar verksamheten utan gör det möjligt för länet 
att själv besluta om de åtgärder som ska leda till det som svarar mot länets specifika 
behov av god biblioteksservice. 
 
Bibliotekslagen innehåller inte någon konkret paragraf som slår fast att biblioteksarbetet 
ska omfatta ett genusperspektiv eller ta speciell hänsyn till vare sig kvinnor eller män. 
Istället lyfts arbetet med minoritetsgrupper såsom funktionshindrade och invandrare 
fram. Det finns dock några övergripande formuleringar som är av betydelse för 
jämställdhetsarbetet:  

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek […][min kurs.]  

                                                 
100 Regeringens proposition, 1996/97:3. s. 51. 
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Denna paragraf avser folkbiblioteken, men eftersom länsbibliotekens uppdrag syftar till 
att ge medborgarna tillgång till folkbibliotek genom att bistå och hjälpa dem med att 
uppfylla ovanstående uppgifter, är 2 § av betydelse även för länsbiblioteken. Att alla 
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek kan, utöver den formella tillgången till 
ett bibliotek genom exempelvis rimligt avstånd och generösa öppettider, också 
diskuteras utifrån den reella tillgången till bibliotek. Detta kan exempelvis innebära att 
man tar speciell hänsyn gentemot grupper i samhället som vanligtvis inte besöker 
biblioteken. Genom att rikta åtgärder mot dessa grupper och arbeta för att påverka de 
strukturer som präglar samhället, däribland genusordningen, kan man arbeta för att 
förbättra den reella tillgången till bibliotek. Även 8 § är av betydelse för detta 
resonemang: 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter [min kurs.] 

Varken män eller kvinnor utgör naturligtvis en minoritet i det svenska samhället, men 
något av könen kan vara underrepresenterat på biblioteket och därför i detta 
sammanhang kanske räknas som en minoritet. Varför bibliotekslagen inte lyfter fram 
jämställdhet som ett arbetsområde för svenska bibliotek är ett outforskat område men 
kan vara en orsak till att ämnesområdet är relativt ovanligt i den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen.101 

5.2.2 Regleringsbrev och återrapporteringskrav 

I regleringsbrevet till Kulturrådet för budgetåret 2005 framgår att, utöver de 
kulturpolitiska målen som presenteras i kapitel 5.2.3, ett av målen för Kulturrådet är att 
bidra till att ”utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna 
i syfte om att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och 
geografisk jämlik fördelning av kulturutbudet”. Detta mål kan knytas till 
länsbibliotekens funktion som en länk mellan statlig och kommunal bibliotekspolitik 
vilka genom återrapporteringen ger kulturrådet en inblick i hur man förvaltar den 
nationella kulturpolitiken. Vidare är målet för biblioteksverksamheten bland annat att 
förbättra tillgången till biblioteksservice och litteratur samt öka intresset för läsning. 
Under rubrik 1. 3 Verksamhet: Organisationsstyrning slår regleringsbrevet fast att:  

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan 
kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös 
mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism. Kulturrådet skall särskilt beakta kulturens betydelse 
för en demokratisk samhällsutveckling. [min kurs.] 102  

Vidare betonas den återrapporteringsskyldighet Kulturrådet har, och som delvis ligger 
till grund för undersökningen. Återrapporteringskravet avser kartlägga vilka åtgärder 
som vidtagits i såväl den interna som externa verksamheten för att uppnå målet. 
Länsbiblioteken är en del av den externa verksamheten och varje år lämnar de in en 
beskrivning till Kulturrådet över vad de gjort för att främja frågor som berör 
jämställdhet, kulturell mångfald och funktionshindrades villkor på biblioteken. En 
sammanfattning av 2003 och 2004 års återrapportering kommer att beröras i analysen. 

                                                 
101 För exempel på forskning hänvisas till kapitel 3. Tidigare forskning. 
102 Regeringsbeslut Ku2004/26. 
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5.2.3 Kulturpropositionen och de kulturpolitiska målen 

Kulturpropositionen Kulturpolitik 1996/97:3 är det senast producerade sammanhållna 
dokument som behandlar hela det statliga kulturpolitiska området. Eftersom 
propositionen är nästan 10 år gammal har mycket hunnit utvecklas, inte minns inom 
genus- och jämställdhetsforskningen. De senaste fem årens budgetpropositioner har 
därför studerats för att finna mer uppdaterad information men den enda information som 
berör kulturlivet och jämställdhet är den ovanstående citerade formuleringen från 
regleringsbrevet 2005. I kulturpropositionen belyses jämställdhetsfrågor i liten 
utsträckning och i avsnittet som behandlar bibliotekslagens tillkomst berörs ämnet inte 
alls. Nedan presenteras i tur och ordning de kulturpolitiska mål, samt delar av mål, som 
är relevanta för undersökningen. 
 
Yttrandefrihetsmålet kan genom noggrann läsning knytas till bibliotek och jämställdhet 
genom att man i målet betonar att en reell yttrandefrihet kräver att alla har tillgång till 
språk, kunskap och information. Detta ska enligt propositionen förmedlas genom arenor 
vilka ska vara lättillgängliga för människor oberoende av exempelvis social tillhörighet, 
kön eller funktionshinder. I detta sammanhang har biblioteken en självskriven plats.103 
 
Jämlikhetsmålet slår fast att den svenska kulturpolitiken ska ”verka för alla människors 
möjlighet och lust att vara en del av kulturlivet, att uppleva kultur och ägna sig åt eget 
skapande” [min kurs.]. 104 En liknande diskussion som fördes i samband med 
bibliotekslagen kan appliceras på ovanstående formulering. För att nå ut till de grupper i 
samhället som inte tar del av bibliotekens utbud på grund av olika faktorer, däribland 
kanske genusordningen, kan man arbeta för att nå ut till dessa eftersatta grupper. Man 
fördjupar resonemanget i propositionen genom att skriva att många människor och 
grupper fortfarande står främmande inför kulturlivet och att det är kulturinstitutionernas 
ansvar att bredda verksamheten och då utgå från den ovane deltagarens villkor.  
 
En del av Mångfaldsmålet är att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.105  
Propositionen skriver vidare att de negativa verkningarna avspeglar sig i likriktning, 
förytligande och centralisering. En del av denna likriktning är att män och kvinnor 
framställs på ett schablonartat sätt i bland annat veckopress, filmer och reklam.106 
Kulturpolitikens uppgift är att motverka dessa negativa verkningar inom alla kulturens 
områden. Biblioteken har möjlighet att, genom att tillhandahålla en annan typ av 
information och litteratur, nyansera bilden av kvinnor och män och uppväga de 
stereotypa bilder som förmedlas via exempelvis kommersiella medier.  
 
Kulturarvsmålet och avsnittet som behandlar kulturarvssektorn betonar att alla 
människor har del i tillkomsten av kulturarvet oavsett kön, social ställning eller 
etnicitet. Målet understryker särskilt det ansvar som kultursektorn har när det gäller att 
belysa könsskillnader vid synliggörandet av kulturarvet:  

Kulturarvet är inte neutralt. Det är ett kulturpolitiskt ansvar att synliggöra såväl 
klasskillnader som könsskillnader och skillnader mellan stad och land. Det är också 

                                                 
103 Regeringens proposition, 1996/97:3, s.28. 
104 Ibid. 
105 Ibid., s.29. 
106 Se exempelvis Hirdman, Anja (2004). Tilltalande bilder: Genus sexualitet och publiksyn i 
Veckoervyn och Fib aktuellt. 
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ett kulturpolitiskt ansvar att motverka försök att utnyttja kulturarvet i 
diskriminerande syften107  

Även om man i propositionen i första hand syftar på musei- och arkivverksamheten, 
inkluderas även biblioteken i kulturarvssektorn varför dessa riktlinjer och resonemang 
är av värde för denna studie. Biblioteket som kulturarvsinstitution innebär främst 
förmedling av samlingar av litteratur och andra medier, där den västerländska 
mansdominerade kanon kan ligga till grund för vilken litteratur som sprids.108 
Formuleringen visar att regeringen har en medvetenhet om att det kulturarv som 
förmedlas inte är neutralt, vilket delvis visades i kapitel 3.5, Forskning om kanon ur ett 
genusperspektiv, genom att exemplifiera med Williams forskning om svensk 
litteraturhistoria. Då många människor kommer i kontakt med biblioteken kan den 
litteratur som rekommenderas och finns där komma att betraktas av många som en del 
av kulturarvet och kanon när det gäller litteratur. Propositionen påpekar också att ”[v]ad 
kulturarvet är avgörs av kulturinstitutionerna, medborgarna och samhället i stort”.109 
Biblioteken har alltså ett ansvar i det ständiga återskapandet av det svenska kulturarvet. 
Propositionen lyfter fram konsekvenserna av tidigare generationers ibland snäva syn på 
kulturarvet:   

Det kan hävdas att kvinnornas och den unga generationens kulturarv i dag är 
underrepresenterat och att de vuxnas, och framför allt männens, kulturarv utgör 
normen.110 

Kulturarvet styrs alltså delvis av genusordningen i samhället. Nedanstående formulering 
slår fast detta samt att genusordningen är patriarkal. Man betonar också vikten av att 
problematisera historien, något som i bibliotekens fall gjorts i mycket liten utsträckning. 

Genom att historien inte på djupet analyseras och problematiseras bekräftas i stället 
den rådande könsuppdelningen och den patriarkala ordningen. Det är hög tid att 
också kulturarvssektorn tar frågor om kön och jämställdhet på allvar.111  [min kurs.] 

Bland annat denna studie försöker att bidra till att frågor om kön/genus och jämställdhet 
i kulturarvsektorn, i det här fallet biblioteken, tas på allvar och lyfts fram i ljuset 
eftersom ”[f]rågan om vems kulturarv som bevaras och förmedlas är av betydelse, t.ex. 
för hur könsroller och generationsfrågor kan uppfattas”.112 Detta citat visar att 
regeringen ansluter sig till definitionen av genusordningen som något som ständigt 
måste återskapas för att bibehålla sitt fäste i samhället och genom citatet visar man ockå 
hur den litteratur som förmedlas på bibliotek kan ha betydelse för genusordningen även 
om naturligtvis mycket annat också styr hur vi uppfattar respektive kön. 
 
Slutligen kan också det stycke i propositionen som betonar genusforskningens betydelse 
för kulturarvssektorn vara intressant för studien:  

T.ex. kan forskning om könsroller och etnicitet ge perspektiv på hur kulturarvet 
används och förmedlas samt på vad som blir bevarat. Forskningen engagerar och 

                                                 
107 Regeringens proposition, 1996/97:3, s. 30. 
108 Se exempelvis Bloom, Harold (2000). Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga 
tider för exempel på vad som räknas till den västerländska kanon. 
109 Regeringens proposition, 1996/97:3, s. 127. 
110 Ibid., s. 128. 
111 Ibid., s. 132.  
112 Ibid., s. 128. 
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stimulerar till debatt och bidrar därigenom till det ansvarsfulla användandet av 
kulturarvet.113   

Forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap med en tydlig problematisering 
av genus skulle kunna vara en del av den forskning som efterlyses i ovanstående citat. 

5.2.4 Jämställdhetslag: SFS 1991:433 

Denna lag avser förhållanden för länsbiblioteken som arbetsplats och är det 
styrdokument som finns att tillgå när det handlar om reglering av jämställdhet i 
arbetslivet. Lagen trädde i kraft 1992 och har varit i bruk i 13 år när enkäten skickas ut. 
Jämställdhetslagen är uppdelad i tre delar: Aktiva åtgärder; Skadestånd och andra 
påföljder och Rättegången i diskrimineringstvister. Eftersom uppsatsens frågeställningar 
främst berörs av det man aktivt gör, eller inte gör, på länsbiblioteken för att främja 
jämställdhet i arbetslivet är det i huvudsak den första delen av lagen som är av intresse 
för studien. 1 § fastställer lagens syfte genom följande formulering:  

1§ Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 
(jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i 
arbetslivet. 

Formuleringen att lagen främst siktar till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet 
bygger troligen på att man har en feministisk utgångspunkt i förhållande till 
arbetsmarknaden och utgår från att kvinnor som grupp har sämre arbetsvillkor och lägre 
löner än män som grupp.114 Inom bibliotekariekåren är som tidigare visats, män en 
grupp i minoritet, vilket inte nödvändigtvis innebär att män har sämre villkor på 
arbetsmarknaden eftersom män som grupp gynnas av den nuvarande genusordningen. 
Istället presenteras längre fram i avsnittet de paragrafer som reglerar kvantitativ 
snedfördelning bland män och kvinnor. 
 
2 § tydliggör att jämställdhet ska uppnås genom aktiva åtgärder vilka sker i samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta innebär i praktiken enligt JämO att fackliga 
företrädare ska ha möjlighet att medverka i arbetsplatsens jämställdhetsarbete.115   
 
13 § beskriver arbetsgivarens skyldighet att upprätta en jämställdhetsplan som enligt 
lagen ska omfatta de två områdena arbetsförhållanden och rekrytering. Arbetsplatser 
med under 10 anställda är dock undantagna kravet om en jämställdhetsplan men ska 
ändå arbeta för att jämställdhet uppnås på arbetsplatsen. Information från JämO visar att 
Länsbiblioteken, trots att man svarar under landstingets huvudmannaskap, är att 
betrakta som en egen arbetsenhet med arbetsgivaransvar och därför ska, i de fall antalet 
anställda överstiger 10 personer, upprätta en egen jämställdhetsplan anpassad efter 
arbetsplatsens specifika förutsättningar.116 
 
Åtgärder för att aktivt främja jämställdhet på arbetsplatsen avseende 
arbetsförhållandena innebär att dessa ska vara lämpliga både för kvinnliga och manliga 
arbetstagare, att både kvinnor och män ska kunna förena arbete och föräldraskap samt 
att arbetsgivaren ska förebygga och förhindra trakasserier på grund av kön. Vid 
                                                 
113 Ibid. 
114 Se även avsnitt 2.2 Feministisk teori. 
115 JämO (2005-07-01). Vanliga frågor och svar: Jämställdhetsplaner. JämO [2005-08-14] 
116 Telefonsamtal med Irma Irlinger, ansvarig för forskningsfrågor på JämO. (2005-09-05). 
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rekrytering ska arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och andra 
lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Arbetsgivaren 
ska verka för att lediga tjänster söks av både kvinnor och män och: 

9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn könsfördelning mellan 
kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss typ av kategori av 
arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få 
sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av 
det könet efter hand ökar. 

Exempel på sådana ansträngningar kan vara att man i annonser särskilt uppmanar det 
underrepresenterade könet och anställer dem, under förutsättning att sökanden har de 
meriter som krävs för arbetet. I anslutning till 9 § finns dock ett undantag som innebär 
att ovanstående regel inte tillämpas om ”särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 
åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser eller 
omständigheterna i övrigt”. Exempel på ett sådant undantag kanske kan vara att andelen 
yrkesverksamma eller utexaminerade bibliotekarier inte möjliggör en i huvudsak jämn 
könsfördelning à förhållandet 40-60. 
 
Även en del av 15 §, som berör direkt diskriminering, är av intresse för denna 
undersökning. Paragrafen fastställer att arbetsgivaren inte får missgynna en 
arbetssökande eller arbetstagande genom att behandla denne mindre förmånlig än vad 
arbetsgivaren skulle ha behandlat en person av motsatt kön i samma situation. Förbudet 
gäller dock inte om behandlingen är ”ett led i strävanden att främja jämställdhet i 
arbetslivet”.                                                                                                                  
 
Inom området löner, som inte behandlas i större utsträckning i studien, förkunnar lagen 
att arbetsgivaren är skyldig att kartlägga, åtgärda och förhindra osakliga skillnader 
mellan kvinnor och män. Detta bland annat genom att upprätta en handlingsplan för 
jämställda löner. Jämställdhetsplanen är tänkt att utformas individuellt efter 
arbetsplatsens specifika behov och därför finns ingen färdig mall över hur planen ska se 
ut. Enligt JämO skulle syftet med planen, att tänka igenom situationen på arbetsplatsen, 
då gå förlorat. Ovanstående nämnda punkter är dock alltid arbetsgivarens skyldighet att 
tillgodose. Uppföljning av jämställdhetsplanen sker genom att arbetsgivaren som en del 
av årsredovisningen visar hur de planerade åtgärderna genomförts. Jämställdhetsplanen 
ska skickas till JämO om detta efterfrågas, exempelvis vid tvister. Den blir då som regel 
offentlig handling.117 För att kontrollera att lagen efterföljs ska det enligt 31 § finnas en 
jämställdhetsombudsman (för närvarande Claes Borgström) som tillsammans med den 
statliga tillsynsmyndigheten JämO i första hand ska söka förmå arbetsgivaren att 
frivilligt följa föreskrifterna. Dessutom finns jämställdhetsnämnden, som prövar frågor 
som gäller påföljder vid brott mot lagen. Både jämställdhetsombudsmannen och 
nämnden utses av regeringen. 

5.2.5 Regeringens handlingsplan för ökad jämställdhet 

1995 anordnades av FN en så kallad kvinnokonferens i Beijing och samtliga världens 
länder tog ett gemensamt beslut om att arbeta för jämställdhetsintegrering 
(jämtegrering) i alla övriga politiska frågor. Man sammanställde vid detta tillfälle 
Pekingdeklarationen och en handlingsplan i tolv punkter som definierar långsiktiga mål. 
Pekingdeklarationen innehåller bestämmelser om regeringarnas åtagande vilka är att; 
                                                 
117 JämO (2005-07-01). Vanliga frågor och svar: Jämställdhetsplaner. JämO [2005-08-14] 
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avskaffa diskrimineringen av kvinnor, undanröja hinder för jämställdhet och införliva 
ett jämställdhetsperspektiv i åtgärder som visar hur mäns och kvinnors olika 
förutsättningar och roller gestaltar sig och bör beaktas.118 Trots att handlingsplanen 
existerat i 10 år pågår arbetet fortfarande i högsta grad och på regeringens hemsida kan 
man ta del av den verksamhet som ska påskynda utvecklingen av ett jämställt Sverige 
bland annat genom regeringens skrivelse Jämt och ständigt: Regeringens jämställdhets 
politik och handlingsplan för mandatperioden.    
  
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik nämndes i kapitel 2.1.2, Genus, 
Genusordning och Jämställdhet, i samband med vad begreppet jämställdhet innebär:  

Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom alla väsentliga områden i livet.119  

Med hänsyn till den kritik från Carin Holmberg vilken presenterades i kapitel 2.1.2 
angående att man inte tagit ställning för eller emot kvinnors underordning kan man se 
att regeringen faktiskt markerar ett tydligt ställningstagande i frågor som gäller den 
rådande genusordningen, eller könsmaktsordningen som man väljer att benämna den i 
Jämt och ständigt.120 I skrivelsen menar man att trots att Sverige har en förhållandevis 
lång historia av jämställdhetsarbete präglas samhället fortfarande av kvinnors 
underordning varför arbetet måste ges en mer feministisk inriktning. Regeringen fastslår 
också att det som är manligt och kvinnligt bör betraktas som sociala konstruktioner. 
Skrivelsen är tydligt influerad av Yvonne Hirdmans forskning och begreppsdefinitioner 
och använder sig av hennes teorier om genussystem och logikerna dikotomi och hierarki 
det vill säga könens isärhållande och mäns överordning gentemot kvinnor.121  
 
Skrivelsen exemplifierar hur genussystemet yttrar sig i Sverige genom den 
könsuppdelade arbetsmarknaden där mannen är norm och kvinnan avvikelse. Den 
manliga överordningen tar sig uttryck bland annat genom att män tjänar mer än kvinnor 
och har mer makt över sina liv enligt Jämt och ständigt. Vidare skriver man att 
underordningen ofta är uppenbar för de drabbade, kvinnorna, medan män har svårare att 
se sin egen överordning. Man motiverar behovet av en annan människosyn och 
genusordning genom att skriva: 

Genussystemet begränsar såväl kvinnors som mäns möjligheter att utvecklas som 
individer, den begränsar demokratin och den utgör ett hinder för tillväxt eftersom 
kvinnors och mäns fulla kompetens och resurser inte tas tillvara.122 

Tidigare politiskt arbete har främst varit inriktat på jämn representation men regeringen 
pekar i skrivelsen på att detta inte alltid gett det resultat man önskat. Istället skriver man 
att det är de dolda strukturerna i samhället som upprätthåller snedbalansen och 
förhindrar reell jämställdhet. Därför ska man sträva efter att synliggöra 
könsmaktsordningen och angripa de strukturer som upprätthåller den. Jämn 
representation står fortfarande på dagordningen men regeringen pekar även på behovet 
av att fästa uppmärksamheten mot maktfrågor. Dessa ställningstaganden uppfyller och 
motarbetar på flera punkter Holmbergs kritik av den tidigare vaga formuleringen. 

                                                 
118 Amnesty (2005-05-09) Kvinnorättsgruppen. Amnesty [2005-08-14] 
119 Regeringen (2005-04-14). Mål för jämställdhetspolitiken. Regeringen [2005-08-14] 
120 Skr 2002/03:140.  
121 Ibid., s. 5-7. 
122 Ibid., s. 7. 
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Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet är begrepp som numera förekommer också i den 
politiska sfären.  
 
När det gäller konkreta politiska handlingar pekar man på betydelsen av att 
jämställdhetsperspektivet måste genomsyra all politisk verksamhet för att få 
genomslag.123 Inom avsnittet som berör kulturpolitik hänvisar man till målet om 
jämlikhet (se ovan) och menar att syftet med just det målet kan vara att utjämna 
skillnader i kulturaktivitet mellan olika grupper, exempelvis skillnader mellan kvinnor 
och män vilket ger belägg för ovanstående diskussion.124 Integrering av jämställdhet ska 
vara en del av all statlig verksamhet. Den som har ansvar för en verksamhet ska också 
ha ansvar för att jämställdhetsarbetet fungerar. Vikten av uppföljningsbara mål och fasta 
strukturer efterlyses då det tidigare arbetet sägs vara ad hoc-betonat och inte tillräckligt 
förankrat i den ordinarie verksamheten. Man fastslår att kvalitén på jämställdhetsarbetet 
måste höjas avsevärt.125 Exempel på områden som ska vara i fokus under 
mandatperioden är representation vilket innebär jämn fördelning av makt och 
inflytande, lika lön för likvärdigt arbete, mäns våld mot kvinnor och handel med 
kvinnor, män och jämställdhet och slutligen sexualisering av det offentliga rummet. För 
denna studie bedömer jag att området representation samt män och jämställdhet är av 
störst intresse eftersom det sistnämnda knyter an till en del av de teoretiska 
resonemangen (bland annat Connell) från kapitel 2 och dessutom är män och 
jämställdhet en intressant fråga för biblioteksvärlden på grund av snedfördelningen 
bland besökare och bibliotekarier. Regeringens handlingsplan slår fast att jämställdhet, 
förutom det fastställda målet, handlar om att både män och kvinnor tillsammans ska 
delta i arbetet att förändra villkoren. Med män och jämställdhet som ett prioriterat 
område vill regeringen fokusera på att även män ska bli medvetna om vad 
genussystemet innebär.  
 
När det gäller den rådande situationen med en uppdelad arbetsmarknad och tydligt 
kvinnodominerade arbetsplatser skriver man: 

Förväntningar på traditionella roller leder exempelvis till att män ser svårigheter att 
bryta sig in i traditionella s.k. kvinnoyrken. Det visar sig dock ganska snart att när 
män träder in på kvinnors arbetsmarknad leder maskulinitetsförväntningarna ofta till 
att mannen kommer att inta en ledande position eller utföra för män traditionella 
uppgifter.126 

Detta uttalande kan delvis kopplas till tidigare forskning om manliga bibliotekarier, där 
en del resultat visade att manliga bibliotekarier i högre utsträckning fick ägna sig åt de 
tekniska områdena på biblioteket men är också av betydelse för denna studie som ämnar 
undersöka hur länsbiblioteken förhåller sig till jämställdhet på arbetsplatsen.127  
Regeringen menar att det krävs mer markanta insatser för att bryta mönstret på 
arbetsplatser. Trots alla välvilliga politiska reformer är huvudbudskapet i Jämt och 
ständigt att man främst genom kunskap om genusordningen kan motverka att den 
återskapas och att könsrollerna cementeras. Genusforskningen har under de senaste åren 
fördjupats och har säkerligen bidragit till den uttalat feministiska strategi som skrivelsen 

                                                 
123 Ibid., s. 8. 
124 Ibid., s. 61. 
125 Ibid., s. 8. 
126 Ibid., s.12. 
127 Ottosson & Sagefjord (1996) eller Borgvall (2000) vilka presenterades i avsnitt 3.3.  
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ger uttryck för och som uppfyller flera av de krav som ställs på begreppet feminism av 
genusforskare.128 

5.2.6 Sammanfattning styrdokument 

Kulturrådet är i enlighet med 2005 års regleringsbrev skyldiga att främja en 
samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
respekt och tolerans. I enlighet med samma regleringsbrev ska man också återrapportera 
vad som görs på området inom de olika verksamheter vilka är knutna till Kulturrådet. 
Med anledning av återrapporteringskravet lämnar därför svenska länsbibliotek årligen in 
en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder man vidtagit för att uppnå jämlika 
förutsättningar mellan kvinnor och män. 
 
Även i Kulturpropositionen betonar man kulturarvssektorns ansvar att synliggöra 
könsskillnader. Dels beroende på att kvinnor utgör en underrepresenterad del av 
kulturarvet men också för att kulturarvssektorn faktiskt har möjlighet att påverka vad 
som i framtiden kommer att uppfattas som exempelvis den litterära kanon. 
 
I Bibliotekslagen, den lag som reglerar länsbibliotekets verksamhet på statlig nivå, 
beskrivs inte jämställdhet som ett specifikt mål för biblioteken att arbeta med. I stället 
använder man sig i lagen av allmänna termer, till exempel att alla människor ska ha 
tillgång till folkbibliotek samt att man på folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt minoritetsgrupper. En del av den reella tillgången kan vara att man 
bryter de, som ett resultat av genusordningen, skapade barriärer vilka delvis hindrar 
exempelvis män från att läsa för nöjes skull. 
 
Jämställdhetslagen omfattar alla arbetsplatser och reglerar kvinnors och mäns rättigheter 
i arbetslivet. Lagen slår bland annat fast arbetsgivarens ansvar att upprätta en 
jämställdhetsplan och sedan årligen göra en uppföljning. Arbetsgivaren ska främja en 
jämn fördelning mellan män och kvinnor och verka för att lediga platser söks av både 
kvinnor och män. Om det på en arbetsplats råder en ojämn könsfördelning ska 
arbetsgivaren särskilt anstränga sig för att nå ut till sökande av det underrepresenterade 
könet. Länsbiblioteken utgör en egen arbetsenhet inom landstinget och har 
arbetsgivaransvar.  
 
Slutligen presenterades regeringens handlingsplan för ökad jämställdhet. Där 
förespråkas, i enlighet med Pekingdeklarationen, att man arbetar för integrering av 
jämställdhet i alla övriga politiska frågor. Inom området kulturpolitik menar regeringen 
att man kan utgå från det kulturpolitiska jämlikhetsmålet för att utjämna skillnader 
mellan kvinnor och män i kulturlivet. Andra, för biblioteket, viktiga ställningstaganden 
är bland annat att man diskuterar den könsuppdelade arbetsmarknaden och hur man ska 
förhålla sig till att män som arbetar i traditionella kvinnoyrken oftast utför traditionellt 
manliga uppgifter. Även avsnittet om män och jämställdhet är av intresse för studien då 
detta till viss del kan kopplas till bibliotekens besöksstatistik och informationsansvar. 
 

                                                 
128 Skr 2002/03:140, s. 7. 
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6. Resultat och analys 

För att underlätta för läsaren och för att undvika onödiga upprepningar av enkätens 
frågor kombineras uppsatsens resultat- och analysavsnitt.129 Presentationen av ett 
ämnesområde består i huvudsak av själva frågan/frågorna inom det angivna området, 
resultatet och en analys av enkätsvaren. I anslutning till presentationen av en fråga 
diskuteras även vilka avvägningar som gjorts kring formuleringar samt de eventuella 
problem som uppkommit till följd av en frågas sammansättning och placering i enkäten. 
I resultatet inkluderas även delar av återrapporteringen till Kulturrådet från 
verksamhetsåren 2003 och 2004, där de tillför information som inte framkommit genom 
enkätsvaren. Detta innebär i praktiken endast ett fåtal kommentarer. Avsnittet kommer 
att disponeras i enlighet med enkätens utformning uppdelat i tre avsnitt: 6.1 
Länsbiblioteket som arbetsplats; 6.2 Länsbibliotekets utåtriktade verksamhet och 6.3 
Förutsättningar för den framtida utvecklingen. Innan själva analysen påbörjas 
presenteras i följande stycke några generella kommentarer om undersökningens resultat 
och om hur analysen kommer att vara uppbyggd.  
 
Samtliga länsbibliotek besvarade enkäten vilket innebär att en svarsfrekvens på 100 % 
uppnåtts. På grund av detta görs ingen egentlig bortfallsanalys i förhållande till antalet 
inkomna enkäter. Istället kommenteras frågornas svarsfrekvens löpande i samband med 
resultatpresentationen. I de fall svarsfrekvensen på en fråga varit låg diskuteras orsaken 
till detta. Att döma av svarsfrekvensen på de olika typer av frågor som förekommer i 
enkäten var det enklare att besvara flervalsfrågorna än de frågor där respondenten själv 
skulle formulera svaret. Detta beror med all säkerhet på de faktorer som diskuterades i 
metodavsnittet kring öppna och slutna frågor. Att en del av frågorna var svåra att 
besvara framkom också vid de telefonsamtal som gjordes för att påminna några 
länsbibliotekarier om att svara på enkäten. Då fick jag exempelvis veta att respondenten 
inte tidigare hade funderat över vem som var ytterst ansvarig för jämställdhetsplanens 
utformning.  
 
Några respondenter har valt att lämna flera frågor tomma och ytterligare några har 
heller inte lagt vikt vid den information i missivet som förklarade att begreppet 
jämställdhet i just denna enkät avsåg förhållandet mellan kvinnor och män. Istället 
nämner man mångfaldsplaner utan att knyta resonemanget närmare till enkätens 
specifika ämnesområde. Man har i några fall heller inte alltid följt enkätens uppdelning i 
länsbiblioteket som arbetsplats kontra verksamheten som kulturförmedlande institution 
vilket tyder på att man inte har tagit till sig rubrikerna eller missivet samt att man heller 
inte tidigare har reflekterat över skillnaden mellan de två områdena i återrapporteringen 
till kulturrådet. Dessa aspekter gör att jag ibland uppfattar jämställdhet som ett område 
med låg prioritering på länsbiblioteken. Vad orsakerna till detta kan vara diskuteras i 
avsnitt 6.3 med utgångspunkt i de enkätsvar som berör ämnet. Viktigt att påpeka i 
samband med den uppdelning som görs i studien mellan länsbiblioteket som arbetsplats 
och som kulturförmedlande verksamhet är att denna distinktion inte görs i det brev som 
skickas till länsbiblioteken inför återrapporteringen.  
 

                                                 
129 Detta i enlighet med rekommendation från Backman (1998) s. 41, som förklarar att eftersom 
en enkät ofta består av en mängd frågor, kan det ibland bli svårt för läsaren att minnas ett stort 
antal olika utfall när man väl når fram till analysavsnittet.  



 

42 
 

Analysen kommer att bygga på de teorier om genusordningen som presenterades i 
kapitel 2, Teoretiska utgångspunkter, samt koppla till den tidigare forskning som 
sammanställdes i kapitel 3 och anknyta till länsbibliotekens uppdrag och ansvar att 
arbeta med jämställdhet genom att hänvisa till styrdokumenten från Kapitel 5. I 
inledningen diskuterades hur bibliotekens verksamhet färgas av strukturella skillnader 
mellan könen. Ett resultat av genusordningen kan vara att kvinnor dominerar på 
biblioteken, både som besökare och som yrkesverksamma. Ändå är det tänkbart att 
kvinnors behov och intressen på bibliotek diskrimineras på grund av den hierarki i 
genusordningen som, bland annat enligt Hirdman, tillskriver män som grupp högre 
status. En annan konsekvens av genusordningen kan vara att män inte nyttjar 
biblioteken i lika hög utsträckning som kvinnor. Detta påverkar den reella tillgången till 
bibliotek och är något som länsbiblioteken, i enlighet med exempelvis bibliotekslagens 
§ 2 som fastslår att alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek, skulle kunna 
utveckla.  
 
I den första delen av resultat- och analysavsnittet presenteras det material som berör 
arbetsplatsen länsbibliotek och enkätsvaren kopplas då ofta till de paragrafer i 
jämställdhetslagen som styr exempelvis könsfördelningen på en arbetsplats eller 
nödvändigheten av en jämställdhetsplan. Även regeringens och Carin Holmbergs 
definition av jämställdhet som något kvantitativt och kvalitativt blir aktuell att diskutera 
i detta kapitel. Allra ytterst påverkas arbetsmarknaden av den dikotomiska uppdelningen 
mellan kvinnor som beskrivs av Hirdman. Dikotomin och hierarkin mellan kvinnor och 
män studeras exempelvis i samband med fenomenet könsmärkning av tjänster som inom 
bibliotekarieyrket studerats av både Susanne Hildenbrand och Eva Borgvall och dessas 
resultat kommer delvis att kopplas till skillnader mellan män och kvinnor på 
länsbiblioteken. Fördelningen av män och kvinnor inom chefstjänster kommer att 
diskuteras med hjälp av den feminiseringsprocess som bibliotekarieyrket genomgått och 
som presenterades i samband med Daniel Forsmans uppsats. 
 
I analysens andra del, avsnitt 6.2, ligger fokus på länsbibliotekens utåtriktade 
verksamhet och lyfter bland annat fram de jämställdhetsprojekt som förekommer inom 
länsbibliotekens olika konsulentområden. Här tar analysen avstamp i Petra Ulmanens 
bidrag till delbetänkandet Fria val? Om kön, makt och fritid där Ulmanen visar hur 
olika synsätt på könens uppkomst och på vad jämställdhet innebär ger upphov till olika 
arbetsmetoder. Ulmanen har, utifrån Hirdmans teorier, gjort en uppdelning mellan 
synen på könen (likhet och särart) och strategierna integration och segregation vilka 
tillsammans bildar fyra kombinationer som presenterades i avsnitt 2.2.1. Dessa fyra 
kombinationer används för att analysera länsbibliotekens arbetsmetoder. I de avsnitt av 
analysen som berör män och bibliotek kommer en tolkning att göras utifrån i huvudsak 
mansforskaren Robert. W Connells teorier. Dessa omfattar tanken om en idealtyp av 
maskulinitet, av Connell kallade hegemoniska maskuliniteten, vilken fungerar som ett 
ideal för att upprätthålla genusordningen. Få män lever upp till detta ideal men bidrar 
ändå till att bilden upprätthålls genom att agera i enlighet med de normer som finns för 
män. De män som bryter mot genusordningens uppdelning hamnar i en underordnad 
position. Underordningen är ofta förknippad med det som i genusordningen 
sammankopplas med femininitet. Connells teoribildning är intressant i förhållande till 
studien eftersom biblioteken i sina satsningar för att locka till sig fler män måste 
förhålla sig till den hegemoniska idealbilden av en man. Eftersom genusordningen 
skapar skilda förutsättningar för kvinnor och män är det av betydelse med teoretiker 
som fokuserar på olika delar av den. Connell och Hirdman delar synen på kvinnors 
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underordning men kompletterar varandra i många andra avseenden. Ytterligare en viktig 
del av analysen kommer att vara att belysa hur länsbiblioteken förhåller sig till den 
reglering av jämställdhet som finns i form av bland annat målformuleringar i 
Kulturpropositionen.  
 
Den tredje delen berör förutsättningarna för att utveckla jämställdhetsarbetet på 
länsbiblioteken, däribland länsbibliotekariernas inställning till att arbeta med frågorna.  
Här diskuteras också, utifrån enkätsvaren, bibliotekens möjligheter att utveckla arbetet 
och kanske i slutänden påverka genusordningen.  

6.1 Länsbiblioteket som arbetsplats 

I avsnitt 1.2, Syfte och frågeställningar förklarades behovet av att ta fram allmänna 
uppgifter om länsbibliotekens verksamhet för att kunna besvara frågeställningarna. De 
två första avsnitten inom området arbetsplats presenterar i diagram- och tabellform den 
kvantitativa fördelningen av tjänster mellan kvinnor och män och samt förekomsten av 
olika typer av jämställdhetsdokument. I avsnitt 5.1, länsbibliotekens funktion och 
arbetsmetoder, presenterades olika typer av huvudmannaskap som länsbiblioteken kan 
svara under. Vid tidpunkten för enkäten hade 10 länsbibliotek ett landsting som 
huvudman, 4 svarade under en kommun, 4 under ett regionförbund och i 2 fall uppgav 
respondenten att huvudmannaskapet bestod av ett avtal mellan landsting och kommun 
enligt de svar som framkommit genom fråga 2 (Vem är er huvudman?).  

6.1.1 Tjänstefördelning  

Med hjälp av fråga 3 (Är länsbibliotekarien Kvinna/Man?) och fråga 4 (Hur ser 
könsfördelningen ut bland de anställda på ert länsbibliotek?) ämnade jag samla in 
information om hur personalsammansättningen ser ut på länsbiblioteken. 
Svarsalternativen på fråga 4 delades upp mellan hel- och deltidstjänster för att underlätta 
för respondenten och för att undvika missförstånd. Samtliga respondenter besvarade de 
båda frågorna. I diagram 1 presenteras resultatet från fråga 3 och fråga 4 utifrån en 
procentuell fördelning. Denna diagramform gör det lättare att jämföra exempelvis hur 
stort antalet manliga chefer är i förhållande till det totala antalet manliga anställda. 
Genom att jämföra svaren med de personalförteckningar som presenteras på 
länsbibliotekens hemsidor har jag utgått ifrån att tjänsten som länsbibliotekarie är en 
heltidstjänst vilken de svarande inkluderat i kategorin heltidstjänster.  
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Diagram 1
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Av diagrammet kan utläsas att det procentuellt sett finns ungefär lika många män på 
chefstjänsten som det finns män som har heltidstjänster.130 Emellertid gjorde frågan 
ingen åtskillnad mellan bibliotekskonsulenter och assistenter, något som naturligtvis 
påverkar jämförelsen mellan de olika typerna av tjänster. Om frågan formulerats 
annorlunda kanske det exempelvis framkommit att de flesta av assistenterna är kvinnor 
vilket hade bidragit till något annorlunda siffror. Även om frågan är felaktigt ställd 
menar jag att resultatet fortfarande kan användas som en indikation på de faktiska 
förhållandena vid länsbiblioteken och i jämställdhetslagen görs ingen skillnad mellan 
olika typer av tjänster när det gäller upprättandet av en jämställdhetsplan.  
 
Störst skillnad mellan män och kvinnor på länsbiblioteken finns inom 
deltidstjänsterna.131 Av svaren kan man däremot inte utläsa varför respektive 
deltidstjänst existerar. Några deltidstjänster kan vara resultatet av en sjukskrivning eller 
föräldraledighet. Exempel på det senare visas i ett av svaren då respondenten skriver att 
”såväl man som kvinna har nedsatt tjänst för föräldraskap”.132 Uttalandet kan 
visserligen kopplas till jämställdhetslagen 5 § som skriver att arbetsgivaren ska 
underlätta för såväl man som kvinna att förena förvärvsarbete och föräldraskap, men 
samtidigt kan det höga antalet kvinnor inom deltidstjänster inte enbart förklaras av att 
arbetstagaren på eget initiativ gått ner i tjänst. Genusordningens struktur gör att kvinnor 
i högre grad tar ut exempelvis föräldraledighet och Eva Borgvall visar i sin uppsats som 
presenterades i avsnitt 3.3; Bibliotekarieyrket ur ett genusperspektiv, att deltidstjänster 
på bibliotek oftare förekommer inom klassiska kvinnoområden såsom barnbibliotek och 
uppsökande verksamhet. Detta kan enligt Borgvalls studie vara ett tecken på en manlig 
norm med mannen som heltidsarbetande familjeförsörjare. Även Anita Nyberg vid 
Arbetslivsinstitutet, som studerat hur kvinnor och män representeras i 
arbetsmarknadsstatistiken, pekar på att problemet med deltidsarbetande kvinnor inte 
                                                 
130 25 % män. 
131 14 % män.  
132 Citat från svar på fråga 12 (Vilka framsteg har ni gjort i arbetet med jämställdhet på er 
arbetsplats?). 
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synliggörs i tillräcklig utsträckning.133 Nyberg pekar också på hur arbetsmarknaden för 
kvinnor till stor del är organiserad för deltidsarbete och exemplifierar med arbeten inom 
vårdsektorn, men resultatet överrensstämmer också med Borgvalls kartläggning över 
arbetsuppgifterna på två bibliotek. Daniel Forsman visade i sin magisteruppsats, som 
även den presenterades i avsnitt 3.3, att feminiseringen av bibliotekarieyrket lett till att 
kvinnor under senare år också utgör en majoritet vad gäller den formella makten vid 
biblioteken. Detta visar även min studie, då 75 % av länsbibliotekarierna är kvinnor.  

6.1.2 Jämställdhetsplaner 

En viktig del av jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen utgörs av jämställdhetsplanen. I 
avsnitt 5.2.4, Jämställdhetslag SFS 1991:433, konstaterades att länsbiblioteken är att 
betrakta som arbetsgivare då de utgör en egen arbetsenhet inom en större central 
organisation. Därför är man, i de fall man sysselsätter fler än 10 personer på 
arbetsplatsen, skyldig att upprätta en egen jämställdhetsplan.134 Betydelsen av lokalt 
anknutna jämställdhetsplaner i förhållande till exempelvis landstingens övergripande 
policys betonas av JämO eftersom ”[t]anken med jämställdhetsplanen är att den ska 
bygga på verkligheten på just den egna arbetsplatsen och vara ett resultat av samverkan 
mellan arbetsgivare och fack. Då blir den ett användbart verktyg för förändring”.135 
JämO ger även förslag på hur en större arbetsplats kan ha en övergripande 
jämställdhetsplan med policyskrivning, målsättningar och riktlinjer som sedan de olika 
arbetsenheterna utgår ifrån när de ska skriva de konkreta planerna.  
 
Fråga 6 (Har er arbetsplats en jämställdhetsplan?) besvarades av samtliga respondenter 
och svaren fördelar sig över 12 Ja, 6 Nej och 2 som kryssat för Ja och Nej. Emellertid 
borde frågan kanske ha tydliggjort skillnaden mellan en egen jämställdhetsplan som 
endast avser länsbiblioteket och huvudmannens dito. Detta eftersom några respondenter 
i kommentarer förklarar att man inte har en egen jämställdhetsplan men däremot 
omfattas av en central. Liknande invändningar är aktuella även vid Fråga 7 (Vem har 
ansvar för jämställdhetsplanen?) där respondenten istället uttryckligen kunde ha givits 
möjlighet att markera både en centralt och lokalt ansvarig. I de fall man har 10 eller fler 
anställda är emellertid länsbiblioteket ansvarigt. Eftersom antalet anställda är av 
betydelse för om en arbetsplats är skyldig att ha en jämställdhetsplan eller inte, 
presenteras svaren från fråga 6 och fråga 7 uppdelade utifrån om man har 10 eller fler 
anställda. Uppgifterna om antalet anställda har hämtats från fråga 3 och 4. Eftersom 
fråga 7 gav respondenten möjlighet att hänvisa till centrala planer som huvudmannen 
utformat, presenteras dessa i de fall respondenter markerat sådana, i en egen kolumn. I 
de fall antalet anställda är mindre än 10 personer kan man vid behov stödja sig på 
huvudmannens jämställdhetsplan, men är alltså inte, i lagens mening, skyldig att 
upprätta en egen. Svaren från fråga 6 och 7 presenteras i Tabell 1. 

                                                 
133 Nyberg, Anita (2005). Arbetsmarknadsstatistiken - ideologi eller verklighet?. Arbetsmarknad 
& Arbetsliv, nr 1. 
134 Telefonsamtal med Irma Irlinger, ansv. för forskningsfrågor på JämO. (2005-09-05). 
135 JämO (2005-07-01). Vanliga frågor och svar: Jämställdhetsplaner. JämO [2005-08-14] 
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Tabell 1 

 Lokal jämställdhetsplan Central jämställdhetsplan 
Saknar 

plan 
Länsbibliotek med 10 eller fler 
arbetstagare 0 4 3 
Länsbibliotek med färre än 10 
arbetstagare 1 10 2 

 
Av tabellen kan utläsas att ingen respondent med fler än 10 anställda har utformat en 
egen jämställdhetsplan. Den enda av respondenterna som uppger att man har en ”egen” 
jämställdhetsplan hänvisar till att kulturförvaltningen, utifrån landstingets övergripande 
policy, har utarbetat en jämställdhetsplan som revideras årligen. JämO betonar vikten av 
att jämställdhetsplanerna följs upp centralt. Detta är ett exempel på hur länsbibliotek 
med färre än 10 anställda kan ansluta sig till jämställdhetsplaner som berör arbetsplatser 
med inriktning på kulturfrågor.  
 
De båda frågorna 6 (Har er arbetsplats en jämställdhetsplan?) och 7 (Vem har ansvar för 
jämställdhetsplanen?) har vållat problem för länsbiblioteken att besvara. En förklaring 
till detta ges delvis genom en kommentar i enkätens allra sista fråga där respondenten 
skriver: ”I första delen [länsbiblioteket som arbetsplats.] lämnade jag blankt säkert har 
både kommunen och landstinget planer men vi är inte informerade eller involverade. 
Det ger en bild av vår roll i sammanhanget”. Kommentaren samt den information jag 
mottog vid påminnelsesamtalet (att man inte tidigare funderat över jämställdhetsplanen) 
ger intryck av att man inte har tillräckliga kunskaper om vem som är ansvarig för 
jämställdhetsplanen. Med hänsyn till denna information finner jag det troligt att även de 
5 länsbibliotekarier som markerade att arbetsplatsen saknar en jämställdhetsplan ändå 
svarar under en central plan. Av respondenterna uppgav 3 att en lokal jämställdhetsplan 
för länsbibliotek eller kulturförvaltning var under utarbetande. Dessa bibliotek hade alla 
fler än 10 anställda.  

6.1.3 Lokala jämställdhetspolicys 

Med hjälp av fråga 8 (Regleras jämställdhet på något annat sätt på er arbetsplats?) 
ämnade jag undersöka om det existerade någon mer lokalt förankrad jämställdhetspolicy 
som berörde länsbibliotekets specifika verksamhet, alternativt kulturfrågorna i regionen 
utöver jämställdhetsplanen eller som alternativ till en sådan i de fall där antalet anställda 
inte uppgår till 10 personer. Fråga 8 är öppen i sin formulering eftersom det innebar 
vissa svårigheter att ringa in fasta svarsalternativ och eftersom det föreföll troligt att 
olika regioner har olika typer av metoder att reglera jämställdhet.    
 
Av 20 respondenter har 15 besvarat fråga 8 men då inkluderas 5 svar som endast bestod 
av ett enkelt nej och 3 svar vilka hänvisar till centrala jämställdhetsplaner och 
följaktligen redovisades i föregående fråga. Ytterligare 2 respondenter svarar att 
jämställdhetslagen reglerar arbetet. Några svar avser inte reglering men visar ett intresse 
för frågan. Exempelvis svarar en av dessa respondenter att jämställdhet är en ”[s]tändig 
punkt på möten med samverkansgruppen”. En annan respondent beskriver 
arbetssituationen på följande sätt: ”Vi har arbetsmöten en gång per månad då vi 
diskuterar arbetets innehåll, hur vi ska jobba; Vi arbetar ofta två och två, där den ena 
parten är bollplank.” Att jämställdhet är en fråga som diskuteras på länsbiblioteken 
kommer att visa sig även i avsnitt 6.2 som behandlar verksamheten. Naturligtvis är det 
positivt att frågan hålls aktuell genom diskussion och det kan säkert betyda mycket för 
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hur man hanterar situationer gällande jämställdhet. Samtidigt efterfrågades reglering 
inom området och att döma av svaren saknas i stor utsträckning specifika styrdokument 
för just länsbiblioteken som arbetsplats. Policys och planer innebär i större utsträckning 
att man säkrar jämställdhetsfrågornas plats i arbetet medan en diskussion uppstår på mer 
frivillig basis. Om problem skulle uppstå kan det vara av betydelse att man har 
möjlighet att vända sig till styrdokument varför lokala handlingsplaner är av betydelse. 
En respondent uppger att man utfört jämtegrering av budgeten. Som berörts i avsnitt 
2.2.1 innebär jämtegrering att man inte ser jämställdhet som en separat fråga utan 
”snarare som en aspekt som ska beaktas och ges innehåll i konkreta sammanhang”.136 
Respondenten utvecklar inte sitt svar närmare. 
 
Återstår från fråga 8 gör 1 svar som berör lokala jämställdhetspolicys. Respondenten 
hänvisar till kulturförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan vilket är exempel på 
att mångfalds- och jämställdhetsfrågor kopplas samman trots att det är två områden som 
skulle kunna innebära vitt skilda strategier.137 Emellertid kan det vara positivt att 
kulturförvaltningen i ett län är ansvarig för utformningen av jämställdhetsplanen 
eftersom kulturfrågorna kräver specialistkunskap vilket är av betydelse för att man ska 
kunna anpassa jämställdhetsplanen efter verkligheten.  
 
För att undersöka länsbibliotekens inflytande på jämställdhetsdokument visar det sig 
emellertid fruktbart att konsultera återrapporteringen. Här är frekvensen av lokal 
medverkan något högre än vad som gavs uttryck för i enkätsvaren. Bland annat skriver 
en av de respondenter, som i enkäten uppgav att en jämställdhetsplan var under 
utarbetande, att regionbiblioteket tillsammans med fackliga organisationer arbetar fram 
en jämställdhetsplan. Här kan en koppling till citat från JämO, som presenterades i 
kapitlets inledning göras, då man både uppfyller förslaget om en jämställdhetsplan som 
bygger på verkligheten på den egna arbetsplatsen och som dessutom är resultatet av 
samverkan mellan arbetsgivare och fack. Ytterligare en respondent pekar i 
återrapporteringen på att man tillsammans med länets övriga kulturella verksamheter 
varit behjälplig i arbetet med en jämställdhetsplan för kulturinstitutioner. Dessutom 
skriver 3 respondenter att man varit delaktiga i utformandet av centrala 
jämställdhetspolicys vilket kanske inte innebär att just länsbibliotekets specifika 
förutsättningar ligger till grund för hela planen men visar att man i alla fall har 
inflytande över verksamheten och inte befinner sig i samma hopplösa situation som den 
respondent som menade att kommun och landsting skapade policys över 
länsbibliotekets huvud.  

6.1.4 Behovet av jämställdhetsplaner 

Enligt jämställdhetslagen ska alla arbetsplatser med fler än 10 anställda ha en 
jämställdhetsplan och denna ska omfatta de områden vilka presenterades i avsnitt 5.2.4. 
För att undersöka om man vid länsbiblioteken menade att det fanns ett behov av 
konkreta mål, det vill säga om länsbibliotekarien ansåg att man hade problem med 
jämställdhetsrelaterade frågor inom något specifikt område, formulerades fråga 9 (Inom 
vilka områden är en jämställdhetsplan av betydelse på er arbetsplats?). I anslutning till 
fråga 9 gavs sex alternativ i form av de områden som anges i jämställdhetslagen 4 § -

                                                 
136 Nyberg (1998), s 215. 
137 På JämO:s hemsida avråder man från kombinationen jämställdhets- och mångfaldsplan då 
risken enligt Jämo är att många viktiga delar av jämställdhetsplanen riskerar att hamna i 
skymundan 
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13 §. Samtliga 20 respondenter besvarade frågan och svaren fördelar sig i enlighet med 
presentationen i diagram 2.  

Diagram 2
Behovsområden för jämställdhetsplan
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Frågans utformande har inte till fullo uppfyllt det bakomliggande syftet då 7 av 
respondenterna har valt att kryssa för samtliga alternativ. En respondent kommenterar 
bredvid svarsalternativen att jämställdhet självklart gäller alla de nämnda områdena och 
en annan respondent påpekar att man berör samtliga områden i jämställdhetsplanen. 
Naturligtvis kan man inte utesluta att man i dessa 7 fall faktiskt upplever problem inom 
alla de uppräknade områdena och att svaren är ett resultat av noggranna överväganden, 
med det förefaller mindre troligt med tanke på de två kommentarerna. En lämpligare 
formulering av frågan kunde ha varit ”Inom vilka områden upplever ni/du att ert 
länsbibliotek har ett särskilt behov av reglering av jämställdhet?” Denna formulering 
hade dessutom tydliggjort svårigheten att göra en opartisk bedömning av situationen 
och istället låtit respondenten utgå ifrån sina egna upplevelser i svaret. 
  
I övriga fall verkar frågan dock ha fungerat bra och respondenterna har valt att fylla i 
mellan 1 och 5 olika svarsalternativ. Nyanställning är det enskilda område som flest 
deltagare markerat (se diagram 3). Endast 3 av respondenterna har inte markerat 
området nyanställning som ett behovsområde för en jämställdhetsplan. Vid en närmare 
granskning visar sig dessa arbetsplatser ha en relativt jämn könsfördelning då 2 av de 3 
har en könsfördelning på 50-50 vad gäller heltidstjänster. För den tredje respondenten är 
förhållandet 67-33 (kvinnor-män). Denna arbetsplats uppger dock att man saknar en 
jämställdhetsplan men som jag tidigare skrev är det möjligt att det finns en central plan.  
 
Lönefrågor är det näst vanligaste behovsområdet och det har markerats av 11 
respondenter. Till skillnad från område nyanställning har man inte fördjupat de följande 
svaren och jag kan därför inte uttala mig om hur lönediskrimineringen ser ut i praktiken. 
Med hänsyn till den ofta förekommande diskussionen kring bibliotekariekårens dåliga 
löner föreligger det en viss risk att ett antal svar syftar till det allmänna löneläget för 
yrkeskåren bibliotekarier och inte till att man inom den egna arbetsplatsen betalar ut 
olika lön för likvärdigt arbete beroende på arbetstagarens kön.  
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Även i fråga 10 (Ge exempel på någon/några konkreta situationer när ni tillämpar 
jämställdhetsplanen alternativt lägger vikt vid punkterna som nämns i fråga 9) framhålls 
behovet av att anställa fler män i verksamheten. Fråga 10 gav dock respondenten 
möjlighet att framhäva sina egna arbetsmetoder och specifika problem. Av de totalt 12 
respondenter som besvarat frågan berör 11 svar situationer som har anknytning till 
nyanställning. Det tolfte svaret består av ett nej. Svarsfrekvensen är låg i förhållande till 
andra frågor. Detta kan bero att frågan på grund av sin öppenhet kräver stor kännedom 
om arbetsplatsens specifika problem, något som länsbibliotekarien i egenskap av chef 
för arbetsenheten skulle kunna tänkas besitta, särskilt i de fall antalet anställda är 10 
eller fler och man alltså är skyldig att upprätta en jämställdhetsplan som man sedan 
följer.  
 
De mest förekommande svaren på fråga 10 var dels att man vid rekrytering särskilt 
uppmanar manliga sökande eller att man vid exempelvis vikariatstillsättningar strävar 
efter att få in män ”eftersom vi nästan enbart är kvinnor”. Ytterligare en svarande 
motiverar behovet av att nyanställa fler män för att ”få en större balans mellan manliga 
och kvinnliga anställda”. Ett bibliotek som helt saknar manliga anställda svarar att 
”[v]id nyrekrytering tittar vi extra på männen som ansöker och försöker hitta någon att 
intervjua för ev. anställning. Vi vill väldigt gärna ha kvinnor och män i arbetsgruppen”. 
Dessa svar och exempel på strategier kan tydligt härledas till Jämställdhetslagen och 
exempelvis 8 § ”Arbetsgivaren ska verka för att lediga anställningar söks av både 
kvinnor och män” eller det stycke i 9 § som pekar på att om det inte råder en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor på en arbetsplats är det arbetsgivarens skyldighet att 
vid nyanställningar ”särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 
könet”. När länsbiblioteken särskilt uppmanar manliga sökanden arbetar man aktivt för 
att bryta obalansen vilket också tillvägagångssättet att ”titta extra på männen som söker” 
innebär. Dessa metoder kan relateras till 8 § och 9 § liksom nedanstående svar där en 
respondent exemplifierar från den rådande situationen genom att förklara att man ”nu 
[ska] rekrytera en konsulent. Personalavdelningen uttrycker tydligt med stöd av 
jämställdhetslagen att tjänsten ska tillsättas med en man.” 
 
Svaret ger egentlig mening först i förhållande till respondentens övriga svar då man 
kommer till insikt om respondentens syn på jämställdhetsfrågans problematik inom 
biblioteksvärlden. Respondenten berör bland annat huruvida en jämn könsfördelning 
inom bibliotekssektorn är möjlig i dagsläget. Respondentens sätt att uttrycka sig både 
längre fram men också i fråga 10, där svarande genom att använda sig av formuleringen 
”personalavdelningen” och inte ”jag” eller ”vi på länsbiblioteket”, ger uttryck för en 
viss oenighet och skepsis till förslaget. Personalavdelningen stödjer sig säkert på ovan 
nämnda 9 § men till denna paragraf finns också ett tillägg som innebär att om särskilda 
skäl talar mot att man anstränger sig för att det underrepresenterade könet ökar gäller 
inte paragrafen. Ett sådant skäl kan kanske vara att det redan vid utbildningen av 
bibliotekarier finns en kraftig snedfördelning mellan kvinnor och män. Det framgår 
tydligt att man från länsbibliotekens sida är mycket mån om att få in fler män i 
organisationen, sett utifrån svaren från denna enkät är nyanställning av män det område 
som har högst prioritet. Även om det är förståeligt att man inte har valt att lyfta fram 
jämställdhetsproblem rörande exempelvis befordran och löneskillnader i en homogen 
grupp bestående av kvinnor är det ändå anmärkningsvärt många som väljer att lyfta 
fram rekrytering som det främsta problemområdet på arbetsplatsen.  
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6.1.5 Rekryteringsproblematiken ur ett större perspektiv  

Resultaten från fråga 9 och fråga 10 visade att det för länsbibliotekarierna mest 
angelägna området vad gäller jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen är att anställa fler 
män i verksamheten. Med hjälp av den tjänstefördelning som presenterades i diagram 1 
kommer behovet av fler män att analyseras i perspektiv till en större del av 
bibliotekssektorn.  En jämförelse mellan könsfördelningen bland bibliotekarier på 
folkbibliotek visar att antalet kvinnor som arbetar på folkbibliotek uppgår till 2380 
medan endast 452 män är sysselsatta inom samma område.138 Detta innebär att 
procentuellt sett arbetar 16 % män på folkbibliotek vilket är att jämföra med 25 % män 
på länsbiblioteket (heltidstjänster avses) som visas i diagram 1. Emellertid inkluderades 
både bibliotekarier och assistenter i diagram 1 varför siffran 25 % endast kan ses som 
vägledande. Dock menar jag att man, utifrån diagrammet, kan dra slutsatsen att en större 
andel män arbetar på länsbibliotek, vilket kanske kan bero på att arbetet på länsbibliotek 
innebär en annorlunda typ av ansvar än vad en vanlig folkbibliotekarie normalt har. 
Kanske är tjänster på länsbibliotek att betrakta som mer statusfyllda positioner, de är en 
typ av specialtjänst som enligt Borgvalls studie ger högre status, vilket kan sättas i 
relation till den höga andelen män som arbetar där.139 Vidare kan länsbiblioteken utöva 
inflytande på många folkbibliotek och de står i kontakt till både länet och Kulturrådet. 
Huruvida bibliotekariens kön har någon egentlig betydelse för besökaren på 
folkbibliotek diskuteras delvis i avsnitt 6.2. 
 
I enlighet med tidigare diskussion kring jämställdhetslagens påpekande att arbetsgivaren 
bör sträva efter att utjämna kvantitativa skillnader mellan könen hos de anställda ska 
man naturligtvis inte bortse från att exempelvis de 2 länsbibliotek som helt saknar män 
bör arbeta för en förändring på området. Emellertid är det svårt att kräva en jämn 
könsfördelning á förhållandet 40-60 vid samtliga bibliotek eftersom det redan vid 
utbildningen råder en snedfördelning mellan könen. Uppgifter från Högskolan i Borås 
visar att år 2002 utgjorde kvinnor 87 % av de antagna på Bibliotekshögskolan, 2003 var 
motsvarande siffra 81 % kvinnor och 2004 var förhållandet 76 % kvinnor.140 Uppgift 
om förhållandena vid uttagen examen saknas. Dessa uppgifter tyder på att man inom 
yrkeskåren för tillfället långsamt går mot en jämnare könsfördelning.141  
 
Av respondenterna är 2 av en likartad uppfattning angående vad det konkret kommer att 
innebära för yrkeskåren när man särbehandlar män. En av dem uppger att ”[i] allmänhet 
råder ju förhållandet inom biblioteksvärlden att kvinnorna utgör 85 % av yrkeskåren. 
Därför kan och bör man ifrågasätta om en könsfördelning på 50-50 är jämställd? Det 
kan bli omvänd diskriminering av kvinnor om män ska ha 50 % av jobben”. Den andra 
respondenten beskriver arbetet med jämställdhet genom att förklara att man ” försöker 
tänka jämställdhet, men det är svårt eftersom fler kvinnor utbildar sig inom detta 
område”.  Forsmans studie visade att fram till 1970-talet fanns en överrepresentation av 
manliga bibliotekarier på chefspositioner trots att yrkeskåren till största delen bestod av 
kvinnor. I denna studie framkommer, vilket presenterades i diagram 1, att antalet 
                                                 
138 Statistiska centralbyrån (2004-11-19). Personal i kommunala folkbibliotek i riket efter kön och 
personalkategori år 2003. Statistiska centralbyrån. [2005-08-09] 
139 Borgvall (2000), s.26. 
140 E-brev från Anna-Karin Josefsson, studierektor vid Bibliotekshögskolan. 2005-06-09. 
141 Vid övriga biblioteks- och informationsvetenskapliga lärosäten var fördelningen vid 
antagningen 2005: Umeå universitet: 76% kvinnor; Uppsala universitet: 70 % kvinnor; Lunds 
universitet: 62 % kvinnor enligt uppgifter från studievägledarna vid respektive institution. Uppgift 
från Växjö universitet saknas. 
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kvinnliga chefer vid länsbiblioteken är ungefär lika stort (75 %) som antalet kvinnliga 
anställda vilket innebär att män troligen inte särbehandlas positivt vid tillsättningen av 
chefer. Detta kan kopplas till den feminiseringsprocess av bibliotekarieyrket som 
Forsman studerade och som faktiskt lett till att det finns en balans mellan könen 
avseende den formella makten på länsbiblioteken. 
 
Det är möjligt att länsbiblioteken i sin strävan att uppnå en jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen begränsas från att arbeta med jämställdhetsfrågor ur andra perspektiv. Ett 
exempel på ett sådant område är att uppmärksamma om det förekommer könsmärkning 
av arbetsuppgifter, något som enligt Borgvalls uppsats kan förekomma även inom 
förhållandevis enkönade arbetsplatser.142 Med könsmärkning menar Borgvall dels att 
majoriteten av utövarna inom ett yrke är av samma kön och dels att detta färgar synen 
på yrket i stort. Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet kan till viss 
del appliceras i detta avseende. För att uppnå kvantitativ jämställdhet skulle man behöva 
rekrytera fler män, men man kan också se till den kvalitativa delen av jämställdhet. Då 
kan jämställdhet bli en fråga som handlar om värderingar och attityder och kanske vem 
som har inflytande på arbetsplatsen. En tänkbar anledning till att så många valt att lyfta 
fram rekrytering kan vara att mätbara faktorer är lättare att förhålla sig till än ”osynliga” 
strukturer. Samtidigt ska man naturligtvis inom hela bibliotekssektorn bevara 
medvetenheten kring kvinnodominansen i yrket också genom att diskutera värdet av 
manliga bibliotekarier. Påverkas besökaren eller mediebeståndet egentligen av 
bibliotekariens kön? Det finns ingen forskning att luta sig mot men snedfördelningen 
inom yrket kan härledas till den tydliga uppdelning av arbetsmarknaden som görs i 
enlighet med det som av Hirdman benämns genuskontrakt. Genuskontraktet säkrar att 
manligt och kvinnligt inte blandas genom att utesluta dem som överskrider de 
traditionella könsgränserna. Exempelvis menar Connell att en man som bryter 
genuskontraktet och allierar sig med den feminina sidan av samhället, riskerar att 
förtryckas och förpassas till en underordnad form av maskulinitet.  

6.1.6 Fördelning av arbetsuppgifter 

Borgvalls fallstudie visar att könsmärkning av arbetsuppgifter förekom på de två 
bibliotek hon undersökte. Min uppfattning är att bibliotekarieyrket i sig är utsatt för så 
kallad könsmärkning då majoriteten är kvinnor. Könsmärkning kan också innebära att 
kvinnors yrkeskunskaper värderas lägre som en följd av hierarkin i genusordningen.143 
Det tydligaste exemplet på könsmärkning i Borgvalls studie rör dels 
barnbibliotekarierna som nästan alltid är kvinnor samt bibliotekariens förhållande till 
teknik. De manliga bibliotekarierna i Borgvalls studie hade mer ansvar vid tekniska 
arbetsuppgifter och då även mindre sådana. Detta fenomen pekar också Hildenbrand på 
när hon skriver att man på många amerikanska bibliotek upplever ett ointresse bland 
kvinnliga bibliotekarier rörande teknikfrågor och därför istället tar in manliga IT-
konsulter för dessa arbetsuppgifter.144  
 
Fråga 5 (Upplever ni att det finns skillnader mellan vilken typ av tjänster som innehas 
av kvinnor respektive män?) konstruerades för att undersöka om länsbibliotekarien 
bedömde att det existerade skillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. En 
alternativ frågeställning kunde ha varit att låta respondenten beskriva vilken typ av 

                                                 
142 Borgvall (2000), s. 46. 
143 Ibid., s. 15. 
144 Hildenbrand (1999). 
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tjänster som fanns på arbetsplatsen och därefter markera om det var en man eller kvinna 
som innehade den specifika tjänsten.  Utifrån dessa svar hade jag sedan själv kunnat dra 
slutsatser om eventuell könsmärkning i analysen. Att frågan presenterades i sitt 
nuvarande skick beror på att jag bedömde det vara rimligt och av värde för 
länsbibliotekarien att reflektera över den egna verksamheten ur detta perspektiv.  
 
Samtliga 20 respondenter har besvarat frågan som fördelar sig mellan 16 nej-svar och 4 
ja-svar. Av dem som svarat ja på frågan förklarar 2 respondenter att en man är 
arbetsledare eller chef. Som jag tidigare visat är dock majoriteten av svenska 
länsbibliotekarier kvinnor. Endast 2 svar går att relatera till Borgströms och 
Hildenbrands diskussion om uppdelningen av mer teknikinriktade tjänster på bibliotek. 
En respondent menar att männen på arbetsplatsen arbetar med teknik och Web-
produktion och att kvinnorna är assistenter eller har mer traditionella 
bibliotekarieuppgifter. Ytterligare en respondent pekar på att IT-konsulenten är man 
men menar samtidigt att underlaget är för litet för att det ska vara möjligt att dra några 
generella slutsatser. Slutligen skriver en respondent att de två männen som finns på 
arbetsplatsen jobbar med taltidningen. Det är dock viktigt att i sammanhanget minnas 
att genusordningens dikotomiska uppdelning är så vanligt förekommande att man ibland 
riskerar att bli blind för olikheter inom den egna organisationen. Även om 
länsbibliotekarierna inte upplever att det finns skillnader kan det inte uteslutas att det 
existerar sådana. Endast 1 respondent uppmärksammar det i diagram 1 presenterade 
faktum att nästan uteslutande kvinnor arbetar deltid på arbetsplatsen, trots att 
situationen är densamma på nästan alla bibliotek. Detta kan vara en indikation på att det 
är svårt att upptäcka strukturella skillnader inom området jämställdhet på den egna 
arbetsplatsen. Frågans formulering är öppen och det är också möjligt att en fråga med 
fasta alternativ och viss vägledning kring vad skillnader mellan kvinnor och män kan 
innebära hade lett till fler svar. Med hänsyn till hur få det är som svarat ja på fråga 5 och 
hur få tjänster som i verkligheten berörs är det svårt att dra några direkta slutsatser.  
 
Utöver de 4 respondenter som svarat ja kommenterar 2 respondenter eventuella 
skillnader mellan kvinnor och män. En av dem påpekar att det inte arbetar några män på 
arbetsplatsen och då är frågan naturligtvis omöjlig att besvara. Den andra respondenten 
svarar: ”Nej inte hos oss. Men andelen manliga chefer i biblioteksvärlden har ju alltid 
varit högre än andelen män i yrkeskåren”. I just länsbibliotekens fall stämmer detta inte 
då andelen män som heltidsanställda och som chefer överrensstämmer. Däremot arbetar 
det procentuellt sett fler män på regional nivå än inom den kommunala 
biblioteksverksamheten. 

6.1.7 Övriga insatser och framsteg  

Då området länsbibliotek och jämställdhet är tämligen outforskat var det ibland svårt att 
ställa rätt frågor. Det var därför av betydelse för resultatets tillförlitlighet att 
respondenten gavs möjlighet att även beskriva typer av insatser som inte framkommit 
genom övriga frågor.  Genom den öppna fråga 11 (Finns det ytterligare 
jämställdhetsrelaterade frågor, än de som nämns i fråga 9, på arbetsplatsen?) ville jag ge 
respondenten möjlighet att själv kortfattat beskriva situationen.  
 
Fråga 11 besvarades av totalt 10 respondenter. Det är en för enkäten ovanligt låg 
svarsfrekvens och av de 10 svaren är 2 av dem nej-svar och 1 svar ett uppenbart 
missförstånd av frågan, då man inte uppfattat att första delen av enkäten avsåg 
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arbetsplatsen. Respondenten har istället valt att beskriva konkreta åtgärder som rör 
arbetet med barn och unga. Detta svar redovisas istället i kommande avsnitt som berör 
jämställdhet i själva verksamheten. Ytterligare 2 svar; ”mångfaldsfrågor” och 
”arbetsmiljöfrågor” saknar beskrivning och är därför omöjliga att få en uppfattning om. 
Man bör vid denna fråga ha i åtanke att alternativen för fråga 9 hämtades från 
jämställdhetslagen och att övriga frågor är ganska omfattande varför den låga 
svarsfrekvensen delvis kan bero på att respondenterna faktiskt inte har något ytterligare 
att tillfoga. 
 
Av respondenterna berättar 2 att man arbetar för att uppnå jämvikt mellan kvinnor och 
män som medverkar på konferenser och att man tänker på jämställdhet när man sätter 
samman arbetsgrupper. Jämställdhetslagen 7 § pekar på arbetsgivarens ansvar att genom 
utbildning och kompetens främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom 
olika arbetsområden. ”Genusperspektivet finns med som en aspekt i verksamheten” 
skriver slutligen en av respondenterna men utvecklar inte svaret närmare. I kapitel 6.3 
kommer synen på jämställdhet som en integrerad del av verksamheten diskuteras 
tillsammans med liknande svar.  
 
Även fråga 12 (Vilka framsteg har ni gjort i arbetet med jämställdhet på er arbetsplats?) 
har en låg svarsfrekvens, frågan har besvarats av 11 respondenter. Frågan är öppen då 
min avsikt var att respondenten skulle reflektera fritt kring vad man uppnått på 
arbetsplatsen gällande jämställdhet. De inkomna svaren kan kategoriseras i 
huvudsakligen tre grupper: De respondenter som svarat i allmänna ordalag utan att 
anknyta till frågan eller till den egna verksamhetens specifika behov; De respondenter 
som svarat att man uppnått en jämnare balans vad gäller tjänstefördelningen mellan 
könen och de länsbibliotek som uppger att man har gjort andra prioriteringar än 
jämställdhet på arbetsplatsen. 
 
Ett exempel på ett allmänt hållet svar är ”Det finns ett ’gendermedvetande’ där man inte 
lämnar några upplysningar om hur detta gendermedvetande givit avtryck på 
arbetsplatsen. Ett annat exempel på hur man presenterar sina framsteg är ”Vi arbetar för 
att jämställdhets- och mångfaldsfrågor skall vara integrerat i allt men det kan absolut bli 
bättre”. Svaret kan tolkas som att man arbetar aktivt med frågorna och är medveten om 
sina brister, men det är samtidigt ett allmänt hållet svar som inte ger någon konkret 
information. I anslutning till presentationen av fråga 8 (Regleras jämställdhet på något 
annat sätt på er arbetsplats?) pekade några respondenter på att man höll frågan om 
jämställdhet levande, inte genom reglering, men genom diskussion. Ytterligare en 
respondent visar nu på ett liknande tillvägagångssätt men svarar egentligen inte på om 
metoden är framgångsrik. 

Vi är så liten grupp att vi kan diskutera frågor på ett tidigt stadium. Vi reser mycket 
och har mycket utåtriktade kontakter. Alla som jobbar heltid får själva ta ansvar för 
att göra arbetet från början till slut. Vi utvärderar årligen hur arbetet har gått efter 
vår handlingsplan.   

Att alla som jobbar heltid själva får ta ansvar för sitt arbete låter som ett ganska riskfullt 
sätt att organisera jämställdhetsarbetet på. Om man inte tidigare arbetat med frågorna är 
det sannolikt att det behövs en konkret uppmaning för att utveckla frågorna och för att 
organisera arbetet. Visserligen skriver respondenten att man årligen utvärderar arbetet 
vilket också förespråkas i Jämställdhetslagen § 13 där man pekar på att arbetsgivaren 
har skyldighet att redovisa om de planerade åtgärderna genomförts. I tidigare svar 
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uppgav många att det största jämställdhetsproblemet på länsbiblioteken var den ojämna 
fördelningen mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Få respondenter uppger att man 
lyckats förändra situationen och endast 3 respondenter redovisar framsteg inom området 
nyrekrytering av män. Dessa 3 svar kan sammanfattas i att man anställt en manlig 
konsulent samt att könsfördelningen mellan manliga och kvinnliga anställda förbättrats 
under de senaste 6-7 åren. En respondent valde att besvara frågan genom att skriva ”[v]i 
har viljan, beredskapen men tyvärr inga kandidater”. Denna formulering utgjorde hela 
svaret kring framsteg inom området jämställdhet på arbetsplatsen. Tidigare diskuterades 
om den kvantitativa obalansen mellan könen påverkade de kvalitativa aspekterna av 
jämställdhet genom att man prioriterar denna mer uppenbara skillnad mellan könen 
istället för att lägga vikt vid mer subtila snedfördelningar. Jämställdhet på en arbetsplats 
kan vara mer än en strävan mot förhållandet 60-40 vilket är definitionen av kvantitativ 
jämställdhet. En positiv aspekt med ovanstående svar är att man ger uttryck för att vilja 
förändra situationen på arbetsplatsen. Kanske skulle denna entusiasm kunna överföras 
även till andra områden? JämO motiverar behovet av jämställdhetsplaner även på 
enkönade arbetsplatser genom följande uttalande:   

Att vidta åtgärder för arbetstagarna ska kunna förena arbete och föräldraskap och att 
skriva en policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier måste också göras på 
en enkönad arbetsplats, eftersom både kvinnor och män är föräldrar och eftersom 
sexuella trakasserier kan förekomma också mellan enbart män eller mellan enbart 
kvinnor.145 

Inom den sista gruppen: De länsbibliotek som uppger att man har gjort andra 
prioriteringar än jämställdhet på arbetsplatsen, finns 2 respondenter varav den ena i 
följande citat uttrycker sin uppfattning om situationen: 

Jag har inte arbetat aktivt med jämställdhet – min tid har gått till att arbeta med det 
som inte fungerar eller behöver sjösättas. Jämställdhet är inte ett problem hos oss 
just nu – men till hösten ska länsbibl[ioteket] se över hur[.] 

Respondenten uppger att man inte arbetat med frågan, istället har man arbetat med det 
som inte fungerar. Frågan är om det är möjligt att dra slutsatsen att jämställdhetsarbetet 
fungerar när man inte arbetar med frågan aktivt. Problemet med så kallad 
könsneutralitet är att man ofta är blind för strukturella problem vilka är så vanligt 
förekommande att de blivit en del av vardagen. För att kunna dra slutsatsen att 
jämställdhet inte är ett problem på arbetsplatsen bör man eventuellt göra en grundlig 
undersökning. Först då är det möjligt att upptäcka strukturella problem. Jämtegrering är 
en metod för att genomlysa verksamheten och uppmärksamma eventuella problem, 
något som jag utifrån respondentens övriga enkätsvar utgår från att man inte gjort. 
Ytterligare en respondent uppger att man inte uppnått några framsteg inom området 
jämställdhet genom att skriva: ”En jämställdhetsplan gemensam för Länsbiblioteket och 
Kultur […] har varit på gång under 1,5 år. Den ligger i malpåse i avvaktan på 
huvudmannens plan”. Till skillnad från många av tidigare nämnda jämställdhetsplaner 
förefaller det som om denna skulle ha direkt påverkan på länsbiblioteket varför man kan 
tänka sig att respondenten har möjlighet att påskynda processen. Värt att 
uppmärksamma i sammanhanget är att nästan hälften av respondenterna, 9 stycken, 
valde att låta frågan stå obesvarad vilket kan tolkas som att man inte gjort några 
framsteg inom området. De tre sista frågorna har samtliga låg svarsfrekvens och 5 av 

                                                 
145 JämO (2005-07-01). Vanliga frågor och svar: Jämställdhetsplaner. JämO [2005-08-14] 
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respondenterna har inte besvarat någon av dem. Kanske upplevdes de tre öppna 
frågorna extra besvärliga att besvara på grund av att de placerats tillsammans i enkäten. 
Förklaringen kan också ligga i det svar som presenterades tidigare och innebar att 
kommunen och landstinget hade planer som länsbiblioteket varken var informerade om 
eller involverade i. Detta skulle kunna vara en situation som många länsbibliotekarier 
upplever, men inte har reflekterat över på samma sätt som ovanstående respondent. 

6.2 Länsbibliotekens utåtriktade verksamhet 

Att granska vad som sker i samarbetet med kommunbiblioteken är av betydelse då detta 
i slutänden påverkar bibliotekens besökare på ett annat sätt än exempelvis 
personalsammansättningen på det enskilda länsbiblioteket. Därför är enkäten uppbyggd 
i flera delar varav den som nu presenteras fokuserar på den faktiska utåtriktade 
verksamheten. Frågorna redovisas under olika kapitelrubriker som till viss del 
överrensstämmer med den indelning i ämnesområden som gjordes i Kapitel 3; Tidigare 
forskning. 

6.2.1 Konsulentområden och jämställdhetssatsningar 

Fråga 13 (Markera med kryss de områden inom vilka ni har bibliotekskonsulenter på ert 
bibliotek. Markera därefter med kryss inom vilka konsulentområden ni arbetar/har 
arbetat med jämställdhet) utgör första frågan i denna del av enkäten. Fråga 13 avsåg 
kartlägga förekomsten av konsulenter som arbetar inom olika specialområde samt det 
jämställdhetsarbete som eventuellt förekommer inom respektive konsulentområde.  
 
Sex svarsalternativ presenterades och respondenten gavs dessutom möjlighet att tillfoga 
egna områden under alternativet Annat område.146 Uppdelningen var tänkt att underlätta 
för både respondent och uttolkare genom att ge en överblick över flera arbetsområden. I 
Diagram 3 presenteras fördelningen av antalet konsulenter inom ett område i den första 
stapeln. I den andra stapeln visas de svar som redovisat att man arbetar med 
jämställdhet. Samtliga 20 respondenter besvarade frågan. 
 

                                                 
146 Svarsalternativen hade valts utifrån rapporten Från inspektion till inspiration (2001) och 
genom studier av länsbibliotekens respektive hemsidor. 
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Diagram 3
Förekomst av konsulenter och jämställdhetsarbete
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En av respondenterna har valt att kryssa för samtliga alternativ både vad gäller 
förekomst av konsulenter och jämställdhetsarbete. Dock har respondenten inte 
kommenterat dessa svar i de följande frågorna varför det troligen är fråga om en 
missuppfattning av frågan. Av diagrammet kan utläsas att 19 länsbibliotek har en 
konsulent som arbetar med barn och ungdomsfrågor och det är också det område där 
flest bibliotek arbetar aktivt med jämställdhetsrelaterade frågor enligt enkätsvaren. 
Social- och uppsökandeverksamhet och Medieinköp är de två efterföljande områden där 
flest bibliotek har konsulenter men här är jämställdhetsfrågor inte lika frekvent 
förekommande som inom barnverksamheten. Istället har tre respondenter valt att 
markera jämställdhetsarbete inom området invandrare vilket är det näst vanligaste 
området. Med utgångspunkt i tidigare svar kan det vara rimligt att tolka svaren som att 
jämställdhet och integration har sammankopplats. Under rubriken Annat område 
presenterades 4 konsulenter inom Vuxnas lärande, och 1 konsulent inom Skolbibliotek 
respektive Tillgänglighet, Lärande och Pedagogiska bibliotek.   
 
För att inhämta fördjupad information kring vad de tidigare markerade alternativen 
omfattar formulerades fråga 14 (Vad innebär jämställdhetsarbete i de fall ni markerat att 
sådant förekommer/har förekommit?).  Frågan besvarades av 12 respondenter med 
varierande djup och konkreta exempel. Ytterligare förslag på jämställdhetssatsningar 
framkom genom svaren från fråga 15 ( Planerar ni att utveckla arbetet med jämställdhet 
inom annat konsulentområde: Om Ja, berätta kortfattat inom vilket område och hur?). 
Svaren från fråga 15 fördelade sig över 13 Nej, 4 Ja. Fråga 19 inleds med påpekandet att 
Kulturbarometern visar att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns läsvanor. 
Därefter följer själva frågan. (Har ert länsbibliotek/regionbibliotek någon gång tagit 
hänsyn till dessa skillnader i den läsfrämjande verksamheten? Om Ja, på vilket sätt?) 
som besvarades av 18 respondenter (10 Ja-svar).  Svar från fråga 14, 15 och 19 ger 
exempel hur man förhåller sig till olika projekt och svaren från dessa tre frågor utgör 
grunden till kapitel 6.2.2 och 6.2.3.   
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6.2.2 Jämställdhetsprojekt inom området barn och unga 

Eftersom jämställdhetsprojekt inom området barn och unga dominerar presenteras dessa 
under en egen rubrik. På fråga 14 som behandlade konkreta projekt svarar en respondent 
att ”vid val av böcker tänker vi på jämställdheten o sorterar bort alltför enkönat 
skildrade berättelser”. Detta kan kopplas till uppsatsens kapitel 3.4, Biblioteksarbete 
med barn och unga ur ett genusperspektiv, där bland annat Maria Blåns magisteruppsats 
”Varannan damernas?” En undersökning av jämställdheten i folkbibliotekens 
litteraturförsörjning för ungdomar presenterades. Blåns lyfter i sin uppsats fram 
forskning som pekar på att pojkar till stor del dominerar som huvudperson i barn och 
ungdomslitteraturen. Blåns hävdar att detta är resultatet av den patriarkala 
genusordningen där exempelvis Hirdman visar att mannen står för det mänskliga och 
allmängiltiga. Således vänder sig böckerna med manlig huvudperson till både pojkar 
och flickor medan en bok med kvinnlig huvudperson endast läses av kvinnliga läsare. 
Blåns menar vidare att detta leder till att flickor inte på samma sätt som pojkar ges 
möjlighet till identifikation med huvudpersonen vilket enligt Blåns i slutänden är en 
demokratifråga.147 Med hänsyn till de rådande omständigheterna med en högre frekvens 
manliga huvudpersoner även inom barnlitteraturen är det troligt att respondenten i sitt 
uttalande syftar på denna trend, men det är också tänkbart att man i uttalandet vänder sig 
mot allt för stereotypa skildringar av pojkar och flickor eftersom man inte uttryckligen 
nämner att man sorterar bort litteratur med just manlig huvudperson. En annan 
respondent är mer konkret i sin beskrivning när hon redogör för 
barnbibliotekskonsulentens arbete: ”Vi arbetar medvetet med bokpåsar till förskolor. 
Målet är att alla förskolor ska ha bokpåsar för hemlån till barn och föräldrar. Bokurvalet 
är mycket medvetet gjort - här ska finnas litteratur om flickor och med flickor som 
huvudperson.”  
 
I avsnittet rörande länsbibliotekens styrdokument, 5.2.1 Bibliotekslag (SFS 1996:1596), 
diskuterades att jämställdhet inte regleras specifikt i bibliotekslagen. Däremot kan man i 
kulturpropositionen från 1996 finna stöd för ovan nämnda respondenters arbetsmetoder 
att granska exempelvis huvudpersonens kön och även könsstereotypa framställningar 
vilket exemplifierades i kapitel 5.2.3 Kulturpropositionen och de kulturpolitiska målen. 
I det så kallade Jämlikhetsmålet menar man i propositionen att svensk kulturpolitik ska 
verka för alla människors lust att vara en del av kulturlivet. Målet kan kopplas till Blåns 
resonemang om behovet av identifiering vilket rimligen kan omfattas av ovanstående 
kulturpolitiska formulering. När man i Mångfaldsmålet slår fast att man genom att 
främja kulturell mångfald kan motverka kommersialismens negativa verkningar kan 
man hävda att Blåns resonemang om behovet av identifikation för flickor och unga 
kvinnor blir extra betydelsefullt då en av de negativa verkningarna med 
kommersialismen är att flickor får dålig självbild och saknar nyanserade förebilder. 
Eftersom delar av barnlitteraturen också räknas till kulturarvet kan resonemanget även 
knytas till Kulturarvsmålet där man slår fast att det är ett kulturpolitiskt ansvar att 
synliggöra exempelvis könsskillnader i kulturarvet. Biblioteken har ett ansvar både i att 
förvalta och i att nyskapa kulturarvet och ”[d]et kan hävdas att kvinnornas och den unga 
generationens kulturarv i dag är underrepresenterat och att de vuxnas, och framför allt 
männens, kulturarv utgör normen”.148 Samtidigt kan man hävda att åtgärden ”litteratur 
för flickor och med flickor som huvudperson” bygger på vad Ulmanen skulle benämna 
som ett segregations och särartstänkande. Man skapar på ett sätt en speciell 
                                                 
147 Blåns (1997), s. 54. 
148 Regeringens proposition, 1996/97:3, s. 128. 
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kvinnokultur genom att välja ut speciella böcker för flickor. Med utgångspunkt i 
ovanstående citat från kulturpropositionen om bibliotekets ansvar att representera och 
synliggöra kvinnors kulturarv kan det ändå finnas stöd för ett sådant handlande under en 
begränsad tidsperiod men rimligen borde man vända sig till både manliga och kvinnliga 
läsare för att undvika att en så kallad kvinnokultur uppstår och dikotomin mellan könen 
ytterligare förstärks. 
 
Ovanstående exempel innebär arbete med flickor ur ett jämställdhetsperspektiv men 6 
av respondenterna arbetar med lässtimulerande åtgärder som rör pojkar. Några svar är 
tämligen övergripande medan andra, vilka presenteras här, har namngivit projekt. I 
dessa fall har det varit möjligt att få fram kompletterande information om projekten. 
Projekten är utformade på olika sätt, exempelvis har Gotlands länsbibliotek arbetat med 
Sorkprojektet vilket avsåg att få pojkar (sorkar på gotländska) att läsa överhuvudtaget. 
Respondenten uppger att projektet var vällyckat och att det fortfarande sätter spår i 
barnboksurvalet.149 Åtgärden är till viss del kvantitativ då det handlar om att få fler 
pojkar att läsa mer. Eftersom respondenten uppger att projektet även påverkat urvalet av 
böcker får man utgå ifrån att det även fanns en kvalitativ aspekt av projektet i form av 
ett aktivt problematiserande av könsroller. 
 
Två respondenter uppger att länsbiblioteken har arbetat med att nå ut till män och pojkar 
genom att kontakta traditionellt manliga områden exempelvis har man arrangerat 
”[s]amverkansprojekt med SISU-fortbildarna kring idrottsungdomars läsning med fokus 
på pojkar”. Ytterligare ett länsbibliotek uppger att man under 90-talet arbetade med att 
nå ut till fler manliga besökare genom ett samarbete med skogsindustrin.  
 
Det mest frekvent förekommande exemplet på hur man vänder sig direkt till män för att 
främja barns läsning är genom ”[m]edverkan i Kultur i arbetslivs-projektet ’Läs för mig 
pappa’ som syftar till att stimulera fäder att läsa högt för sina barn”. Tre respondenter 
nämner vid olika tillfällen i enkäten att man deltagit i projektet. Projektet, som är 
resultatet av samverkan mellan flera LO-grupper, Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 
och En Bok För Alla, innebär att fäder genom att läsa för sina barn dels stimulerar 
barnens språkintresse men också ökar det egna intresset för läsning. Projektet motiveras 
med att ”[p]appor som läser är för många barn den enda manliga förebilden [som kan 
visa] att berättelser, böcker och läsning också hör till männens värld”150 samt ”otaliga 
undersökningar som visar att tillgången till språket är starkt klassbunden”151. De LO-
förbund som deltagit är förbund där majoriteten av medlemmarna utgörs av män 
exempelvis Metall och Transportarbetareförbundet. Ur en teoretisk synvinkel arbetar 
man inom projektet med att nå ut till män som, kanske på grund av sin delaktighet i det 
som av Connell benämns som det hegemoniska projektet, inte haft tillgång till litteratur 
och läsning. Dessutom förklarar Connell uppkomsten av olika typer av maskulinitet 
som resultatet av ett samspel mellan exempelvis kön och klass. Detta resonemang är 
också delvis applicerbart på projekten som vänder sig till män från det som traditionellt 
sett betraktas som arbetarklass. Att tillbringa tid med sina barn genom ett gemensamt 
läsprojekt ses troligen av många män inom denna maskulinitetstyp som en typisk 
kvinnosyssla vilket innebär att män som läser för sina barn skulle inom den egna 
                                                 
149 Här har jag valt att låta länsbibliotekets namn stå kvar då jag i brevet skrev att endast 
känsliga uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Sorkprojektet är välkänt varför jag inte ser 
några hinder för att använda dess rätta namn. 
150 En bok för alla (2005). Läsfrämjande. En bok för alla. [2005-08-26] 
151 Rosengren, Martin (2005). Sagoläsning ger barnen ett språk. ABF. [2005-08-26] 
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gruppen inordnas i en så kallad underordnade maskulinitet. I artikeln ”Sagoläsning ger 
barnen ett språk” ges uttryck för att flera män på den berörda arbetsplatsen är skeptiska 
till projektet.152 I och med exempelvis projektet Läs för mig Pappa bidrar man till att 
luckra upp de traditionella könsrollerna även om det till en början innebär att man måste 
utnyttja dem för att nå ut till målgruppen. 
 
Med utgångspunkt i Petra Ulmanens kartläggning av arbetsmetoder för jämställdhet kan 
man i ovanstående exempel urskilja flera exempel på att man separerar könen och 
arbetar med riktade åtgärder vilket innebär att man arbetar med den strategi som av 
Ulmanen benämns segregation. Sorkprojektet och Läs för mig pappa är båda exempel 
på manlig segregation. Ulmanen diskuterar dock strategierna utifrån genusordningen i 
stort, men i bibliotekens fall måste man ta hänsyn till att män är underrepresenterade på 
flera områden varför åtgärderna ibland riktas mot män och inte som i Ulmanens fall mot 
kvinnor.  Synen på könen, särart eller likhet, framgår inte helt tydligt men jag menar 
dock att man genom att använda sig av strategin segregation i ovan nämnda fall ger 
uttryck för att könens skillnader går att förändra, det vill säga att man i grunden betonar 
likheten mellan män och kvinnor, och att projekten används för att genom tillfällig 
segregation få män att göra inträde på ett område där kvinnor vanligtvis är i majoritet. 
Genom insatser vill man förebygga och förändra skillnader mellan könen. Inte minst på 
längre sikt i de fall projekten vänder sig till den yngre generationen. 
 
Ytterligare exempel på projekt som riktar sig till pojkar för att öka intresset för litteratur 
är den respondent som skriver att man ”medvetet [har]sökt och fått en manlig författare 
som skrivledare på det kommande skrivlägret för ungdomar, i hopp om att även pojkar 
ska söka till lägret”.  Respondentens svar vittnar om den rådande genusordningen och 
den strikta dikotomi som härskar. För att pojkar ska lockas till skrivarlägret krävs en 
manlig norm att sträva efter i form av en manlig författare. I ett jämställt samhälle skulle 
även en kvinna kunna vara en förebild för pojkar men så länge dikotomin i 
genusordningen är tydlig och så länge som män förpassas in i en underordnad form av 
maskulinitet genom att hänge sig åt kvinnliga aktiviteter eller ha kvinnliga förebilder är 
det naturligtvis av betydelse att unga män har manliga förebilder. Samtidigt kan man se 
respondentens förslag som ett sätt att bryta den kvinnliga dominansen på skrivarlägren 
och den tillfälliga lösningen kan väcka pojkars intresse för litteratur även på längre sikt.  
 
Jämställdhetsarbete kring skrivarläger förekommer även i ett svar från fråga 23 (Har ni 
arbetat med jämställdhetsfrågor inom något område som inte nämns i enkäten?) där 
respondenten berättar att man anordnat skrivarläger vilka vänder sig till flickor, av 
respondenten benämnda som tjejskrivarläger vilka anordnats med hjälp av 
jämställdhetsmedel. Ulmanen frågar sig utifrån Hirdmans teorier om man någonsin i 
den nuvarande genusordningen där mannen är norm kan låta bli att värdera det som 
skiljs ut. Ulmanen menar att åtgärder, som exempelvis ett speciellt tjej-skrivarläger, 
nästan automatiskt leder tankarna till något annorlunda och avvikande och därigenom 
något underlägset. Kanske är tanken att man genom att stärka tjejerna på lägret ska ge 
dem möjlighet att hävda sig utanför den kvinnliga sfären, en strategi av Ulmanen 
benämnd som likhet och segregation. Jag menar inte att denna typ av underläge uppstår 
vid exempelvis projektet ”Läs för mig pappa” då mannen redan är norm i 
genusordningen och därför riskerar särskiljandet inte att värderas som mindre värt som 
vid exempelvis tjejskrivarlägret. De män som väljer att delta i projektet riskerar däremot 
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att ses som avvikande från det hegemoniska maskulinitetsidealet, men inte för att 
projektet är skapat enbart för män utan för att de kommer att förknippas med en 
verksamhet som i genusordningen betraktas som feminin vilket leder till att de brutit 
mot den tysta överenskommelsen som av Hirdman benämns som genuskontrakt. 

6.2.3 Jämställdhetsprojekt inom övriga konsulentområden 

I diagram 4 visades att jämställdhetsinsatserna inom övriga konsulentområden var 
ytterst begränsade och det framgår också av nedanstående kommentarer. Endast ett fåtal 
svar (beroende på vad man räknar som kvalificerat jämställdhetsarbete) berör insatser 
utanför barn- och ungdomsverksamheten. Ungefär en fjärdedel av respondenterna 
uppger på olika ställen i enkäten att man arbetar aktivt med att engagera föreläsare av 
båda könen men nedanstående citat är ett av få exempel där man får inblick i det 
konkreta arbetet. 

I samband med läsfrämjande insatser har särskilda studiedagar om t. ex kvinnliga 
författare ordnats. Detta sker även i våra föreläsningsserier. [14 mars] talade t ex. 
NN om ”Kvinnlighetens röst i modern [turkisk] litteratur”153  

Samma respondent uppger även att ”[i] samband med läsfrämjande insatser har 
särskilda studiedagar om t. ex kvinnliga författare ordnats”. Denna typ av arbetsmetoder 
kan också förbindas med tidigare nämnda formulering i kulturpropositionen; ”[d]et kan 
hävdas att kvinnor och den unga generationens kulturarv i dag är underrepresenterat och 
att de vuxnas, och framför allt männens, kulturarv utgör normen”. Respondenten gör en 
medveten satsning för att belysa en annan typ av kulturarv dels genom att framhäva 
kvinnliga författare men också för att man i föreläsningen väljer att kombinera 
jämställdhet och mångkultur. Många respondenter har i sina svar valt att kombinera 
mångfalds- och jämställdhetsfrågor men få ger konkreta exempel.  
 
Williams visade att kanon i svensk litteratur (och detsamma gäller hela den 
västerländska kanon om man får tro Harold Blooms sammanställning) till största delen 
består av manliga författare. Genom ovan presenterade insatser kan man bidra till att 
nya författare, vilka är kvinnor, lyfts fram för en större publik. Man kan dock inte bortse 
från Williams resonemang kring hur kvinnliga författare behandlas i de fall de väl 
förekommer i de litteraturhistoriska översiktsverken. Williams menar att de kvinnliga 
författarna bedöms utifrån en manlig norm och placeras in i ett eget forum vilket 
signalerar kvinnolitteratur. Titeln på föreläsningen ”kvinnlighetens röst i modern 
[turkisk] litteratur” ger uttryck för att särskilja det kvinnliga från det allmänmänskliga. 
Samtidigt är det omöjligt att utifrån titeln bedöma om man senare problematiserat kring 
begreppet ”kvinnlighet”. Detta bibliotek har också ”påverkat kvinnor att ta steget att 
hålla föreläsningar, kurser och driva projekt” vilket är ett tydligt exempel på den strategi 
som Ulmanen kallar segregation med likhet då man vill förbereda kvinnor för att 
fungera i det könsblandade samhället genom att kvinnor ges möjlighet att utveckla de 
färdigheter vilka män skolas in i genom att vara just män i den rådande genusordningen.  
 
Med utgångspunkt i Bosse Jonssons slutsatser att män i högre grad använder biblioteken 
som målrationella informationscentraler och därmed utnyttjar IT och datorer i större 
utsträckning kan följande strategi ses som ett sätt att motverka den trenden. 
Respondenten beskriver projekten som att ”I vissa projekt, t. ex med IT-inriktning har 

                                                 
153 Nationalitet och datum har bytts ut för att inte röja respondentens identitet. 
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skett särskild satsning på flickor, kvinnor”. Detta projekt verkar förvisso stödja Jonssons 
tes att biblioteken går från att vara kulturförmedlare till att bli informationscentraler 
men man försöker rikta de nyare delarna av biblioteksverksamheten mot flickor och 
kvinnor för att på så sätt motverka en traditionell könsstereotyp uppdelning där män 
förväntas vara mer intresserade av teknik. Då biblioteket senare uppger att man inte 
genomfört några användarundersökningar, och då det heller inte finns någon egentlig 
forskning inom området kan projektet till viss del anses bygga på förutfattade åsikter 
om mäns och kvinnors vanor.154 Icke desto mindre är frågan om skillnader i mäns och 
kvinnors biblioteksvanor något som är viktig för biblioteken att förhålla sig till 
eftersom, vilket Johnsson påpekar, användarnas vanor kan vara av betydelse när 
resurser fördelas.  
 
En av respondenterna som varken kryssat för Ja eller Nej, kommenterar istället fråga 15 
genom att skriva; ”[v]i anser att genusperspektivet måste finnas som en naturlig del i 
planering och genomförande av verksamhet”. Detta uttalande överrensstämmer i hög 
grad med den uppfattning som exempelvis Svenska kommunförbundet ger uttryck för 
när man förespråkar behovet av jämtegrering. Jämtegrering är dock en omfattande 
process som bit för bit genomlyser verksamheten för att undvika ”könsblindhet”. 
Hirdman påpekar att det är svårt att slå sig fri från genusordningen och den dikotomiska 
uppdelningen. Då genusordningen präglar hela samhället är begreppet ”naturlig” 
bedrägligt i sammanhanget. Troligen är det lätt att inte uppmärksamma strukturer i 
biblioteksverksamheten om man inte genom speciella insatser kartlägger dem. 
Respondentens övriga svar tyder inte på att man tidigare arbetat med en genomlysning 
av verksamheten även om svaren ofta berör jämställdhets frågor på ett nyanserat sätt.  

6.2.4 Användarundersökningar 

I kapitel 4.2 Användarstudier med genusperspektiv presenterades ett antal mindre lokala 
undersökningar samt en magisteruppsats från 2000 vilka undersökte om det var möjligt 
att utläsa några skillnader i kvinnor och mäns biblioteksvanor. Utifrån dessa 
undersökningar är det svårt att dra en samlad slutsats om det finns entydiga skillnader i 
vad män och kvinnor använder biblioteket till. Samtliga studier uppvisade dock 
skillnader mellan könen. Hagelin och Rosen påpekar i sin studie att skillnaderna till viss 
del är beroende av vilka medier som finns på det enskilda biblioteket och naturligtvis 
också i vilket område det är beläget. Kulturbarometern pekar på skillnader i 
besöksstatistik men gör ingen kartläggning av vad män och kvinnor väljer att göra på 
biblioteket.  
 
Med anledning av dessa lokala variationer finns det ett värde att kartläggning sker på 
det enskilda folkbiblioteket. Länsbibliotekens speciella placering i 
biblioteksorganisationen ger dem dock möjlighet att fungera som en länk mellan statlig 
och lokal bibliotekspolitik och skulle genom rådgivning och stöd kunna bistå de 
kommunala biblioteken vid genomförandet av denna typ av undersökningar. Även vid 
sammanställning av hela regionens resultat kan länsbiblioteken fylla en samordnande 
funktion genom att rapportera resultatet till Kulturrådet för eventuell nationell statistik.  
 
Bosse Jonsson pekar indirekt på behovet av att kartlägga användarnas vanor för att 
därigenom undvika snedfördelning av resurser i sitt resonemang om att biblioteket i 
                                                 
154 I avsnitt 6.2.4 diskuteras förekomsten och behovet av användarundersökningar i 
länsbibliotekens regi.  
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större utsträckning gynnar män än kvinnor avseende datoranvändning. En av 
respondenterna pekar längre fram i enkäten på en annan viktig funktion med 
undersökningarna ”vill man främja läsning hos lågutbildade män inom industrin får man 
göra en undersökning om behov och önskningar”. Eftersom läsfrämjande åtgärder ofta 
ingår i länsbibliotekens verksamhet kan denna typ av undersökningar vara en 
utgångspunkt för att uppnå att exempelvis fler män söker sig till biblioteket.  
 
Fråga 16 inleddes med en presentation där jag pekade på att statistik från Kulturrådet 
och mindre undersökningar visar att det finns skillnader i hur och hur ofta kvinnor och 
män använder biblioteket. Därefter följde själva frågan (Har ert läns-/regionbibliotek 
genomfört någon undersökning på de kommunala biblioteken där ovan nämnda 
skillnader belyses?) som hade för avsikt att undersöka om det förekommer några 
användarundersökningar med jämställdhetsperspektiv.  Frågan besvarades av 18 
respondenter och svaren fördelade sig över 2 Ja och 16 Nej. 
 
De två respondenter som svarade ja beskriver insatserna som dels ”en kort 
referensundersökning visar att det är fler kvinnor som ställer frågor i 
informationsdisken” samt att man ” har försökt starta biblioteksprojekt med 
kommunerna där vi försökt stimulera mäns läsning. Ingen har varit intresserad”. Det 
sistnämnda svaret berör egentligen läsfrämjande insatser men visar ändå hur stor 
betydelse kommunbiblioteken har för vilka projekt som får genomslag. 
 
Även inom andra frågor framkommer svar som anknyter till användarundersökningar. 
Ett exempel är den respondent som på fråga 13 och 14 svarade att ”i vårt stora 
länsövergripande projekt X ska vi titta på hur olika användare använder bibliotekens 
hemsidor. Här finns en jämställdhetsaspekt”. En respondent svarar Nej men hänvisar till 
en enkät som utfördes på vuxenstuderande ur vilken man också kan utläsa skillnader i 
behov och synpunkter på biblioteksservice mellan män och kvinnor. Detta var dock inte 
det ursprungliga syftet med undersökningen. 
 
I återrapporteringen till Kulturrådet framkommer att ytterligare ett länsbibliotek 
genomfört, vad man benämner som en jämställdhetsstudie. Studien har enligt 
återrapporteringen genom en enkät undersökt fyra namngivna bibliotek och om det där 
finns skillnader i mäns och kvinnors användning av bibliotekets datorer, något som 
Bosse Jonsson hävdar i sin artikel. Studien visade att ”det är förhållandevis fler män än 
kvinnor som använder sig av bibliotekens datorer och då huvudsakligen för att söka 
(surfa) på Internet”. Länsbibliotekarien som deltog i min enkät har dock inte valt att 
lyfta fram undersökningen i något av sina svar. Slutligen skriver en respondent att man 
inte utfört någon sådan undersökning på sista tiden men att kommunerna själva gör 
dem. Respondenten hänvisar till två sådana undersökningar vilka båda visar att ca 60 % 
av besökarna vid de båda folkbiblioteken är kvinnor. 
 
I avsitt 3.2, Användarstudier med genusperspektiv redovisas ett antal olika faktorer som 
man kan undersöka utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Även om det inte formuleras i 
exempelvis bibliotekslagen att länsbiblioteken är skyldiga att utföra 
användarundersökningar kan det mycket väl ses som en förlängning av uppdraget att 
förverkliga svensk bibliotekspolitik. I länsbibliotekets uppdrag ingår att stödja 
folkbiblioteken och, vilket kommer att visa sig längre fram, efterfrågas inte denna typ 
av undersökningar av kommunbiblioteken arbetar heller inte länsbiblioteken med 
användarundersökningar. Eftersom få länsbibliotek genomfört någon 
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användarunderökning med jämställdhetsperspektiv är det svårt att dra konkreta 
slutsatser annat än att man inte arbetar med den typen av projekt. Utifrån kapitlet 
tidigare forskning och de få förslag som uppkommit genom denna enkät är det dock 
möjligt att fundera vidare kring hur man skulle kunna lägga upp 
användarundersökningar med fokus på jämställdhet. 

6.2.5 Utbildning och Rådgivning 

I länsbibliotekens uppdrag finns både utbildning och rådgivning till 
kommunbiblioteken. Två av enkätens frågor, 20 (Har ert länsbibliotek/regionbibliotek 
utbildat sin egen eller kommunbibliotekens personal i jämställdhet?) och 21 (Arbetar 
länsbiblioteket/regionbiblioteket med rådgivning och information om jämställdhet?) 
inriktar sig på dessa områden och då få uppger att de arbetar med jämställdhet inom 
något av områdena är det lämpligt att redovisa svaren under samma rubrik.155 
 
Svarsfrekvensen på fråga 20 är låg, endast 2 respondenter har svarat. Detta beror 
naturligtvis på att frågan är formulerad så att endast de respondenter som svarar Ja haft 
möjlighet att markera. De 2 respondenter som besvarat frågan har båda markerat 
alternativet Länsbibliotekets personal och exemplifierar med att man haft ”enstaka 
studiedagar, arrangerade av Länsstyrelsens jämställdhetsansvarige” eller i det andra 
fallet ”information om jämställdhetslagen”. Ytterligare en respondent skriver att ”[d]et 
görs i den kommunala regin” och en annan skriver att det finns ”funderingar […]på att 
göra ngt hösten 05- våren 06” Vad funderingarna innebär konkret framgår inte av 
svaret.  
Svaren från fråga 21 fördelade sig över 2 Ja och 18 Nej. De två Ja-svaren kommenterar 
verksamheten genom att skriva ”normal rådgivning och information” och ”men inte just 
detta gångna år som jag har arbetat” vilket inte var den typ av detaljerade svar jag 
hoppats på. Emellertid är det möjligt att finna information om personalutbildningar och 
rådgivning vid en fördjupad granskning av svaren på övriga frågor. 
 
Bland annat i svaren från fråga 14 där respondenten ombads ge exempel på vad 
jämställdhetsarbete inom olika konsulentområden kunde innebära, förekommer en del 
ansatser till utbildningsarbete. Arbetet bland barn och ungdomar dominerar. Två 
respondenter uppger att man kommer att arbeta med barnlitteratur. Det ena projektet 
avser en föreläsning om ”genusperspektiv i bilderböcker” och den andra respondenten 
skriver att man inom ett projekt för barn och unga kommer att kommer att anordna en 
seminariedag om könsroller i litteraturen. Ytterligare en respondent skriver att man ska 
genomföra ”studiedagar om flickors och pojkars läsvanor”. Dessa projekt är troligen 
tänkta för kommunbibliotekens personal men ytterligare ett länsbibliotek beskriver en 
verksamhet som förutom att vända sig till biblioteksanställda även vänder sig till 
personal inom förskola, högstadium och gymnasium med en serie föreläsningar vilka 
enligt respondenten behandlar frågor om ungdomar ur ett genusperspektiv. 
 
Två respondenter fokuserar på bibliotekarierollen och åtgärder som kan kopplas till 
kapitel 6.1. Respondenten planerar att bilda ett nätverk av länets manliga 
barnbibliotekarier. I anslutning till Connell och den underordnade maskuliniteten som 

                                                 
155 Fråga 20 innebar för respondenten möjlighet att välja mellan att kryssa för länsbibliotekets 
personal eller kommunbibliotekets personal och i anslutning till fråga 21 ombads respondenten 
ge konkreta exempel från arbetet.  
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kan förekomma för män inom typiska kvinnoyrken, kan detta vara ett sätt att stärka 
manliga bibliotekarier i sin yrkesroll. 
 
Ytterligare en respondent uppger att man arbetar med reflektion över yrkesrollen ur ett 
genusperspektiv inom ramen för ett mentorsprojekt kallat Framtidens barnbibliotekarie. 
Projektet innebär att man genom nätverksträffar försöker inspirera och styrka de som 
redan arbetar som barnbibliotekarier men också fungera som mentorer för kommande 
generationer bibliotekarier vid Biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitet.156  
 
Vad orsakerna till att så få respondenter arbetar med exempelvis rådgivning om 
jämställdhet på bibliotek kan vara diskuteras i kapitel 6.3.  

6.2.6 Inköp av media 

I avsnitt 5.1 Länsbibliotekens funktion och arbetsmetoder fastställs länsbibliotekets 
uppdrag att tillhandahålla mindre efterfrågad fack- och skönlitteratur. Länsbibliotekets 
delvis låsta inköpsvillkor innebär att det kan vara svårt att påverka vilka böcker som 
köps in. Dessa möjligheter är större vid kommunbiblioteken. Fråga 17 (Önskemål från 
kommunala bibliotek och högskola styr ofta inköpen av kompletterande media. Skulle 
det, trots detta, vara möjligt att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på inköpen?) tar i sin 
formulering hänsyn till dessa omständigheter för att undvika missförstånd och minskad 
trovärdighet, genom att visa okunskap om länsbibliotekens uppgifter. Frågan har 
besvarats av 18 respondenter och fördelar sig över 10 Ja, 7 Nej och 1 Vet ej.  
 
Även om det inte är tekniskt möjligt på samtliga länsbibliotek att styra inköpen är det av 
intresse för den framtida utveckling av området att undersöka länsbibliotekariernas 
inställning och få konkreta förslag till hur man kan arbeta med inköp och jämställdhet. 
Fråga 18 (Vad anser ni att ett jämställdhetsperspektiv skulle kunna innebära vid inköp 
av medier?) formulerades så att även de som svarat Nej på fråga 17 skulle kunna 
komma med förslag. Frågan har besvarats av 13 respondenter. 8 av dem svarade Ja på 
fråga 17. En del av svaren föreslår strategier som kan kopplas till de två föregående 
kapitelrubrikerna; 6.2.4 Användarundersökningar och 6.2.5 Utbildning och rådgivning. 
Exempelvis föreslår en respondent att ”Ökad medieplanering vid kommunbiblioteken 
skulle kunna ge underlag. Detta är något för våra medieplaneringsutbildningar” och 
även ytterligare en respondent vill ”medvetandegöra inköpsansvariga om 
jämställdhetsperspektivet”. Båda dessa exempel handlar om att utbilda personalen i 
jämställdhetsfrågor, något som visade sig vara ganska sällsynt i enlighet med svaren 
från fråga 20 och 21. Dock ingår rådgivning i länsbibliotekens uppdrag. 
 
Svar som exempelvis ”inköpta medier skall tillgodose allas behov oberoende av kön, 
etnicitet, ålder, handikapp” innehåller ingen uttalad strategi men mera ett allmänt mål 
om länsbibliotekets vision i enlighet med bibliotekslagen. Ytterligare en respondent 
reflekterar kring bibliotekets ansvar att ägna särskild uppmärksamhet till minoriteter 
som fastställs i bibliotekslagens 8 § och menar att ” [i]nköpen kan styras efter en 
underrepresenterad grupps behov”. Samma respondent menar att man kan göra ”[e]n 
tydlig koppling mellan den enskilde användarens behov av litteratur och det som 
faktiskt köps in”. Dessa två kommentarer är motstridiga i det att man dels framhäver 
likheterna i en grupp samtidigt som man betonar den enskilde användarens behov. 
                                                 
156 Enligt återrapporteringen från länsbiblioteket till Kulturrådet.  
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Dessa båda förslag, att tillgodose allas behov samt styra inköpen efter en 
underrepresenterad grupp skulle i enlighet med en annan respondents förslag kunna 
lösas genom att man utifrån bestämda målgrupper, respondenten föreslår lågutbildade 
män, undersöker behov och önskningar genom exempelvis en användarundersökning. 
Ett problem med denna metod kan vara att det är svårt att nå ut till de grupper som 
vanligtvis inte besöker biblioteken.  
 
Tre respondenter är mer tveksamma till att det går att anlägga ett 
jämställdhetsperspektiv på inköpen, då man inte köper media alternativt endast köper in 
efter efterfrågan. En av svarande konkretiserar svaret genom att förklara att ”[e]ndast 
talböcker och invandrarlitteratur köps utan önskemål från kommunbiblioteken. Varför 
det endast till viss del är möjligt för länsbiblioteken att påverka inköpen direkt. Vidare 
beskriver respondenten att ”[e]ftersom talböcker i dagsläget lånas mest av äldre+ 
kvinnor påverkar detta inköpen”.  
 
Två svar belyser utifrån helt olika synvinklar komplexiteten i problemet att anlägga ett 
jämställdhetsperspektiv på inköpen. Den ena respondenten skriver att ”[i]nköpen 
speglar de behov som den kvinnliga personalen vid biblioteken prioriterar[.] Mäns 
behov blir inte alltid beaktade” Sett utifrån föregående kapitel där avsaknaden av män 
inom organisationen av de flesta ansågs vara ett problem är det få respondenter som 
verkligen reflekterar över vad det innebär för det dagliga arbetet och för besökaren. Den 
andra respondenten har en diametralt motsatt uppfattning och menar ”[a]tt förutsätta att 
kvinnor och män generellt har olika läsintressen är att diskriminera åt ena eller andra 
hållet. Däremot bör mäns och kvinnors inköpsförslag behandlas lika”.  
 
Förslaget om att behandla kvinnors och mäns inköpsförslag lika är ett exempel på hur 
man kvantitativt kan tänka kring inköp. Ett annat kvantitativt grepp är att titta på hur 
många böcker man köper in av kvinnliga respektive manliga författare. I den 
undersökning från Växjö som genomfördes i Kultur och fritid - för vem? och som 
presenterades i avsnitt 3.2 förekom tankar kring att ta fram statistik för inköp av 
manliga respektive kvinnliga skönlitterära författare. Detta gick dock inte att genomföra 
på grund av brister i datasystemets utformning. Den kvalitativa aspekten av inköp 
illustreras av de två ovanstående uttalandena. Den ena respondenten menar att man inte 
kan peka på skillnader mellan mäns och kvinnors läsintressen och medan den andra 
respondenten anser att det finns skillnader så stora att kvinnliga bibliotekarier inte kan 
tillgodose mäns behov. Oavsett om män och kvinnor inte föds med olika läsintressen 
kan man inte bortse från att genustillhörigheten präglar en människas erfarenheter och 
därför också hennes intressen och vanor. De små undersökningarna angående 
biblioteksbesökare visar ju till exempel att det finns skillnader mellan vad män och 
kvinnor gör på biblioteken och Kulturbarometern visar att fler kvinnor än män läser för 
nöjes skull. Kanske måste man ta utgångspunkt i dessa konstruerade skillnader för att 
kunna bryta dem. Att förneka att skillnaderna existerar kan innebära att det blir svårt att 
förändra situationen för exempelvis de män som inte läser för nöjes skull. Emellertid 
påpekar Carin Holmberg att man bör arbeta mot att könsstereotypa beteenden 
upprätthålls för att uppnå jämställdhet. Att då betona skillnaderna mellan könen i valet 
av litteratur är inte en hållbar strategi på längre sikt samtidigt som det kanske kan 
innebära att man lockar exempelvis fler lågutbildade män till biblioteken. På så sätt har 
man ju delvis motverkat det för män stereotypa beteendet att inte besöka biblioteket.  
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Slutligen har en respondent svarat ”Nej, ser inte hur, tar gärna råd i frågan” vilket tyder 
på en välvillig inställning till att arbeta vidare med frågan men också brist på konkreta 
strategier vilket diskuteras i följande avsnitt.  

6.3 Förutsättningar för den framtida utvecklingen  

Med utgångspunkt i tidigare redovisade enkätsvar och återrapporteringen från 2003 och 
2004 kan man dra slutsatsen att jämställdhet inte är ett område med hög prioritet på de 
flesta länsbibliotek. En del av syftet med undersökningen var att granska vad som 
påverkar förekomsten av insatser inom området. Nedan presenteras dels faktorer som 
enligt respondenterna har påverkat det tidigare arbetet men också de faktorer som 
bedömes vara av betydelse för att man i framtiden ska kunna utveckla 
jämställdhetsarbetet. Beroende på att det till viss del saknas reglering och riktlinjer för 
vilken roll och funktion biblioteken ska ha i samband med jämställdhet menar jag att 
personalens inställning vid det enskilda länsbiblioteket, här representerat av 
länsbibliotekarien, kommer att vara av betydelse för hur och om man arbetar med den 
här typen av frågor. En presentation av inställningen till att arbeta med jämställdhet 
presenteras under rubrik 6.3.2, Länsbibliotekariernas inställning till jämställdhetsfrågor. 

6.3.1 Faktorer som påverkar jämställdhetsarbetet  
Fråga 22 (Om ni svarade nej någon/några av frågorna 15-21 Vad är orsaken till att ni 
inte arbetat med jämställdhet inom detta/dessa områden?) avsåg undersöka vad 
länsbibliotekarierna upplevde påverkade arbetet med jämställdhet. 157 Frågan har 
besvarats av 19 respondenter men då inkluderas 3 respondenter vilka endast valt att 
kommentera frågan. De fasta svarsalternativ som gavs i samband med frågan 
utformades i enlighet med faktorer som man kan förmoda påverkar en regional 
verksamhet vilket innebär ekonomiska resurser och tillgång till kunskap samt i enlighet 
med länsbibliotekens uppdrag efterfrågan från kommunbiblioteken. Respondenten gavs 
också möjlighet att tillfoga egna alternativ. Svarsfrekvensen och de fyra alternativen 
presenteras i Diagram 5. 
 

            

Diagram 4
Faktorer som påverkat jämställdhetsarbetet
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Majoriteten av svaranden uppgav att anledningen till att man inte arbetat med 
jämställdhetsfrågor inom tidigare presenterade områden var på grund av att det inte 
efterfrågats av kommunbiblioteken. Bibliotekslagen 4 § slår fast att länsbibliotekets 

                                                 
157 Fråga 15-21 presenterades och tolkades i avsnitt 6.2.  
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uppgift är att ”bistå folkbiblioteket i länet med kompletterande medieförsörjning och 
andra regionala biblioteksuppgifter”. Dessa ospecificerade biblioteksuppgifter innefattar 
i de flesta fall rådgivning i frågor där kommunbiblioteken behöver stöd eller 
fortbildning i ämnen som efterfrågas av kommunbibliotekets personal.158 Samtidigt är 
folkbibliotekens uppdrag att arbeta för att alla människor ska ha tillgång till ett 
bibliotek, varför den del av länsbibliotekens arbete som innebär att man ska ge 
medborgarna tillgång till välutvecklade folkbibliotek också kan verka för att motivera 
varför länsbiblioteken kan arbeta självständigt med jämställdhet. Även formuleringar 
från Kulturpropositionen, exempelvis i samband med Kulturarvsmålet, betonar vikten 
av kulturarvssektorns (och däribland bibliotekens) ansvar att synliggöra könsskillnader i 
kulturarvet. 
 
Av de 4 respondenter som valde alternativet annat har 3 förtydligat sig genom att 
skriva: ”Hur, på ett sätt som ger resultat” och ”Ej prioriterat” och ”Kommunal uppgift”. 
 
Efterföljande uppmaning till fråga 22 (Utveckla gärna ert svar) innebar för svarande en 
möjlighet att komplettera sitt svar. Endast 11 respondenter har utnyttjat möjligheten. Av 
dem svarar 4 att man har stor efterfrågan inom andra områden och att man prioriterat 
dessa. Bland annat räknar man upp områden som tillgänglighet på bibliotek, talböcker 
och biblioteksplan. I enlighet med betydelsen av jämtegrering torde det dock inte vara 
omöjligt att arbeta utifrån jämställdhetsaspekter inom dessa uppräknade områden. 
Ytterligare 4 av följdfrågans svar menar att kommunbiblioteken har ansvar för frågan. 
Bland annat skriver en respondent att anledningen till att man inte utvecklat området 
beror på resursbrist på kommunbiblioteken. En respondent menar att utbildning och 
rådgivning är en kommunal uppgift och en tredje påpekar att ”alla kommuner har en 
jämställdhetsansvarig som arbetar med frågorna”. Detta uttalande avser naturligtvis bara 
just den regionen. 
Trots att endast 4 respondenter markerat brist på kunskap som en bidragande orsak 
vittnar flera i sina uttalanden om bristen på kunskap och riktlinjer. Exempelvis lyfter en 
respondent fram att jämställdhet inte berörs i regionbibliotekets styrdokument. En av de 
svarande menar att ”KUR kunde beröra frågan på sin årliga konferens” vilket jag ser 
som ett tecken på att man behöver mer information om hur man ska förhålla sig till 
frågorna och kanske också behöver fler konkreta tips. Bristen på kunskap om vilka 
åtgärder som är lämpliga belyses också av svaret:  

Frågan finns med i vår handlingsplan. Vi tänker och tänker, särskilt när kulturrådet 
frågar vad vi gör. Men listan på prioriterade frågor utifrån vår regionala 
uppdragsgivare är lång. Vi har ett jämställdhetstänkande. Kvinnor är ofta medvetna 
om det. Men vad mer kan/ska vi konkret göra?” [min kurs.] 

Av undersökningens svar förhåller sig 3 på ett mer allmänt sätt till frågan och som 
diskuterats tidigare menar man att ”… vi jobbar mer indirekt. Jämställdhetsperspektiv 
kan ingå som en aspekt i t.ex. fortbildning”. Ytterligare en respondent är av åsikten att 
jämställdhet ska integreras i hela verksamheten och skriver: ”Jämställdhetsfrågorna är 
viktiga; men det kanske snarare är frågor om förhållningssätt och medvetande i allt man 
gör.” Två övriga respondenter menar att denna grundläggande syn finns i yrkeskåren då 
man ”… uppfattar att jämställdhet och genusperspektiv diskuteras ganska mycket i 
bibliotekariekåren. Om vi sedan går från ord till handling är mera tveksamt ”. 
Ytterligare en av de svarande delar uppfattningen att genusperspektivet hålls levande 
                                                 
158 Från inspektion till inspiration (2001), s. 9. 
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genom diskussion: ”Vi diskuterar alltid män och kvinnor och att kvinnor läser mera än 
män, att pojkar och flickor har olika behov av lässtimulans.” 
  
Om ovanstående svar diskuterar utifrån de förutsättningar man haft till sitt förfogande 
har nästa fråga för avsikt att undersöka vilka faktorer man bedömer vara viktiga för att 
man i framtiden ska utveckla arbetet. Naturligtvis hänger dessa två frågor samman men 
i fråga 25 (Vilka av nedanstående faktorer skulle enligt er vara av betydelse för att 
utveckla länsbibliotekens/regionbibliotekens arbete med jämställdhet?) är 
svarsalternativen något mer omfångsrika och visionära och spänner över ett större 
område. Det var möjligt för respondenten att ange flera alternativ. Fördelningen av svar 
presenteras i diagram 5 där också de sex fasta svarsalternativen står att läsa. Frågan 
besvarades av 19 personer. 159 
 

Diagram 5
Faktorer som bedöms påverka jämställdhetsarbetet
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Av respondenterna menade 18 av 19 att en ökad efterfrågan från kommunbiblioteken 
skulle vara avgörande för att man i framtiden skulle arbeta med frågor rörande 
jämställdhet. Detta resultat överensstämmer med resultatet från fråga 22 som 
redovisades i Diagram 5 där 14 respondenter uppgav att man inte arbetat med 
jämställdhet på grund av bristande efterfrågan. Som jag uppfattar det uppstår ett 
moment 22 när länsbiblioteken endast arbetar med de frågor vilka efterfrågas av 
kommunbiblioteken, som i många fall lider av både resurs- och personalbrist, inte har 
möjlighet att utveckla ett behov av information inom nya områden. Detta antagande 
stärks av slutsatser i Från inspektion till inspiration. Där påpekar man att många 
kommunbibliotek har svårigheter att ens delta i de fortbildningstillfällen som ges på 
grund av att personalstyrkan inte medger någon frånvaro samt att de senaste årens 
nedskärningar inneburit problem att arbeta med utvecklingsfrågor, ett område dit 
jämställdhet enligt min uppfattning skulle kunna räknas. 160  
 

                                                 
159 Den respondent som valt att markera alternativet Länsbiblioteken ska inte arbeta med 
jämställdhet visar i senare en positiv inställning till att utveckla jämställdhetsarbetet varför jag 
gör bedömningen att det troligen rör sig om ett missförstånd.  
160 Från inspektion till inspiration (2001), s. 35. 
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Av respondenterna i denna undersökning anger 6 personer att ökade resurser skulle 
bidra till att utveckla arbetsområdet jämställdhet vilket jag tolkar som att 
länsbibliotekens ekonomiska situation inte är lika utsatt som kommunbibliotekens. 
Detta bekräftas också av Från inspektion till inspiration som pekar på att 
länsbiblioteken fått ökade ekonomiska resurser under de senaste 30 åren. Detta stärker 
min uppfattning att länsbiblioteken skulle kunna vara en pådrivande faktor i att initiera 
ett jämställdhetstänkande också i den kommunala biblioteksverksamheten. Denna 
uppfattning stöds av en respondent som menar att länsbiblioteken kan ta fler initiativ. 
Samtidigt kan det vara svårt för länsbiblioteken att ta tag i frågan om man saknar 
kunskaper inom området. Tidigare visades att forskning inom området endast finns att 
tillgå i sparsam utsträckning vilket innebär att länsbiblioteket tvingas ta ett överdrivet 
stort ansvar inom området. Då reglringsbrevet riktas till Kulturrådet, och några 
respondenter menar att de kunde beröra frågorna i större utsträckning vore en möjlighet 
att öka insatserna att man från Kulturrådets sida utvecklade riktlinjer och förslag på 
åtgärder. Ett annat alternativ vore att ett enskilt länsbibliotek fick uppdraget att särskilt 
undersöka olika arbetsmetoder för jämställdhet i samarbete med några 
kommunbibliotek för att därefter upprätta den idébank som efterlystes av en respondent. 

6.3.2 Länsbibliotekariernas inställning till jämställdhetsfrågor 

Att ”mäta” inställningen till jämställdhetsfrågor är en svår uppgift. Detta på grund av att 
det inte är politiskt korrekt för en person i länsbibliotekariens position att uttala sig 
negativt om jämställdhet i verksamheten. Att enkäterna endast var konfidentiella och 
inte anonyma samt att de skickades ut i Kulturrådets kuvert kan, ur detta avseende, ha 
inneburit en ökad press på svarande. Därför finns det anledning att misstänka att de 
respondenter som har en negativ inställning till att integrera jämställdhet i verksamheten 
inte låter den skina igenom i enkäten.  
 
Faktorer som påverkar min syn på inställningen till jämställdhet är bland annat det 
faktum att samtliga respondenter valt att besvara enkäten. Då enkäten, enligt uppgift 
från en länsbibliotekarie, var tämligen komplicerad att besvara tyder det faktum att 
samtliga länsbibliotek besvarat frågorna på en välvillig inställning till att diskutera 
frågan. Samtidigt har en grupp respondenter låtit bli att besvara flera frågor. Det rör sig 
om 5 respondenter vilka dels inte markerat några jämställdhetsinsatser på fråga 13, men 
som också hoppat över flera andra frågor.  
 
Fråga 26 (Anser ni att jämställdhet borde utgöra en större eller mindre del av den 
nuvarande verksamheten inom länsbiblioteken/regionbiblioteken?) och fråga 27 (Hur 
ställer sig ert länsbibliotek/regionbibliotek till att arbeta mer med jämställdhet?) var 
båda avsedda att ge närmare inblick i vilken inställning de ansvariga hade till 
jämställdhetsfrågor. Frågorna har besvarats av 16 respektive 18 respondenter, en hög 
svarsfrekvens med tanke på att frågorna innebar krav på egna formuleringar. 
 
För att kunna analysera svaren från frågorna 26 och 27 har jag upprättat tre kategorier 
av svar: Kategori 1; Positiva svar; kategori 2 Positiva svar med Förbehåll och kategori 
3 Likgiltiga och Avståndstagande svar.  Eftersom frågorna 26 och 27 till viss del berör 
samma område, frågorna är variationer på ett tema, har många respondenter valt att 
hänvisa till fråga 26 i sitt svar på fråga 27. Relativt ofta förekommer samma typ av svar 
på båda frågorna varför en gemensam redovisning och analys är möjlig. 
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Kategori 1 Positiva svar omfattar dels de svar som bara innebär ett kort ”positivt” eller 
”Det kan vara ok och ganska intressant” men även svar som lyfter fram länsbibliotekets 
ansvar och möjligheter att arbeta med jämställdhetsfrågor. Bland annat skriver en 
respondent som svar på fråga 26 att ”Vi borde naturligtvis göra mer och vi kan aktivt 
påverka kommunbiblioteken. Vi kan vid vår årliga enkät särskilt fråga.” Detta svar 
indikerar att länsbiblioteken faktiskt kan göra mer än vad de i nuläget gör och att 
respondenten menar att man faktiskt kan göra en skillnad inom området jämställdhet i 
den regionala verksamheten. Ytterligare ett svar som placerats i kategori 1 menar att 
”biblioteken kan vara en bättre kraft för jämställdhetsarbetet” inte minst när det gäller 
den framtida arbetskraftsförsörjningen då man inte längre enligt respondenten har ”råd 
att slösa bort ’begåvningar’ på grund av fördomar om vad män och kvinnor kan och 
lämpar sig för”. Detta resonemang kan knytas till diskussionen om att det krävs fler män 
inom länsbiblioteken. Givetvis kan och bör länsbiblioteken, liksom andra institutioner, 
arbeta för en jämnare könsfördelning, men som respondenten skriver är det viktigt att ta 
tillvara på den kompetens som finns. Liksom vid svaren från fråga 22 efterlyser här tre 
respondenter ett strukturerat arbete. Bland annat skriver en av dem att man gärna vill 
”hitta arbetsmetoder för detta. Det är ett roligt och samtidigt svårt område”. Att området 
är svårt skriver uppsatsförfattaren mer än gärna under på. Ytterligare svar pekar på 
behovet av att göra något konkret och ”bra” samt behovet av att ”utarbeta checklista för 
att ha perspektivet levande i planering av verksamhet”. Detta svar överrensstämmer med 
ett svar som placerats i kategori 2 där respondenten menar att ”Självklart ska vi ta 
frågan till oss; men vi behöver mer tid för reflektion och samtal kring vad det skulle 
innebära. Om vi ska öka vårt engagemang behövs t.ex. en idébank.” Bristen på kunskap 
och struktur som betonades i avsnitt 6.3 3 illustreras också av dessa två svar. 
 
Majoriteten av svar placerar sig i kategori 2 som döpts till Positiva svar med förbehåll. 
Ingen av svaranden använder sig av termen jämtegrering men många svar som placerats 
i denna kategori omfattar åsikter om att jämställdhet inte ska vara en lösryckt fråga, 
vilket heller aldrig påståtts i enkäten. Istället menar många respondenter att man gärna 
ser att ett jämställdhetstänkande präglar hela verksamheten. Svaren i kategori 2 kan 
delas upp i svar som uttrycker sig i mer allmänna ordalag som exempelvis ”Jag anser att 
man ska ha med jämställdhet i all verksamhet som en självklar del” eller ”Man bör ha 
med jämställdhetsaspekten på ett mer medvetet sätt i många frågor”. Dessa svar är 
tydligt positiva till att arbeta med frågan men uttrycker sig i tämligen vaga, allmänna, 
ordalag. Den andra delen av kategori 2 är positiva till jämställdhet men som en 
respondent uttrycker sig ”endast där det känns naturligt och angeläget att göra mer!”. 
Användningen av ordet naturligt diskuterades i samband med fråga 15 och en av 
respondenterna hänvisar också till det tidigare redovisade svaret att ”genusperspektivet 
måste finnas som en naturlig del” av verksamheten. Ytterligare ett svar förstärker 
diskussionen om vad som är naturligt genom sitt svar på fråga 27: ”Om vi finner 
naturliga och efterfrågade delar i verksamheten är svaret JA om det skall konstrueras är 
svaret NEJ” . Som jag påpekade tidigare kan det vara svårt för kommunbiblioteken att 
efterfråga något man inte har tillräcklig kunskap om och kanske har man som en 
respondent påpekade heller inte tillräckliga resurser för att utveckla nya arbetsområden. 
Att problematisera den rådande genusordningen innebär att man måste avvika från 
traditionella ”naturliga” mönster i samhället och detta kommer troligen att kräva en 
extra arbetsinsats som måste byggas upp eller som respondenten väljer att kalla det 
”konstrueras” från grunden. När det gäller att påverka genusordningen i samhället 
(något som inte finns inskrivet i länsbibliotekens uppdrag) beskriver Yvonne Hirdman 
det främsta hindret som ”det strukturella tvång som båda kön tyngs under, som av ett 
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gemensamt ok de inte kan ruska av sig”. Även om respondenten i sitt svar inte syftar på 
genusordningen utan arbetsmetoder är det rimligt att fråga sig om en förändring 
kommer att äga rum utan påtryckningar från något håll. Detta påpekade även den 
respondent vars svar redovisades under kategori 1. Respondenten skriver ”Vi borde 
naturligtvis göra mer och vi kan aktivt påverka kommunbiblioteken” [min kurs.].  
 
Kategori 3 Likgiltiga och Avståndstagande svar kännetecknas av svar som ”[v]arken 
eller. Det är svårt när vi är en homogen, kvinnlig personal” eller ”[f]ör lite i dag – kan 
bli bättre, men inte hög prioritet” . Svaret som berör den kvinnliga personalen kan 
knytas till ett resonemang om betydelsen av personalens kön. I anslutning till 
medieinköp diskuterades om kvinnor inte kan köpa in ”manlig” litteratur om denna typ 
av litteratur efterfrågas och en likartad diskussion kan föras i samband med den 
homogena personalen. Jag menar personligen att om man utgår ifrån att manligt och 
kvinnligt är sociala konstruktioner borde det vara möjligt att bryta genusordningens 
traditionella uppdelning och problematisera mansrollen trots att man är en homogen 
kvinnlig grupp.  
 
Få respondenter är direkt avståndstagande. Dock kan svaret ”[j]ämställdhetsarbetet ska 
ske på arbetsplatsen dvs på det enskilda biblioteket” ses som att man inte har intresse av 
att vidareutveckla frågan eftersom den alltså inte ingår i Länsbibliotekets åtaganden. 
Troligt är att respondenten endast fokuserar på frågor som rör jämställdhet på 
arbetsplatsen. Ytterligare en respondent har valt att fokusera på länsbiblioteket som 
arbetsplats och skriver: ”Jag anser att vi är ett jämställt länsbibliotek, hälften män och 
hälften kvinnor och vi arbetar i team.” Vilket tidigare visats finns det faktiskt, dels med 
anledning av återrapporteringen men också utifrån bibliotekslagen och 
kulturpropositionen anledning för länsbiblioteken att fundera över hur man kan 
integrera frågan i arbetet med kommunbiblioteken.  

6.3.3 Länsbibliotekens roll ur ett samhällsperspektiv 

I regeringens handlingsplan för jämställdhet Jämt och ständigt skriver man bland annat 
att vägen till ett jämställt samhälle är att ”synliggöra könsmaktsordningen och angripa 
de strukturer som upprätthåller dem”. Detta ska bland annat ske genom att 
jämställdhetspolitiken integreras i all politik, detta för att forma samhället och 
människans vardag.161 Inom det kulturpolitiska området försöker regeringen, bland 
annat med hjälp av återrapporteringskravet, belysa problemen kring exempelvis 
utanförskap till kulturella upplevelser på grund av olika förutsättningar för män och 
kvinnor och se till att de tas upp i den kulturpolitiska debatten.162  
 
Fråga 24 (Sett från länsbibliotekens/regionbibliotekens perspektiv, vilken roll tror ni 
biblioteken kan ha i arbetet för ett mer jämställt samhälle?) var tänkt att undersöka hur 
länsbibliotekarierna såg på bibliotekens roll ur ett samhälls- och kulturpolitiskt 
perspektiv. Tanken var att man skulle reflektera kring hur biblioteken kan vara en del av 
ovanstående jämställdhetspolitiska tankar men eftersom det troligen är ett alltför 
radikalt ställningstagande formulerades frågan mer allmänt. Fråga 24 besvarades av 16 
respondenter. Många av dem kom med förslag på konkreta åtgärder hur man inom 
biblioteken kan arbeta. Exempel på sådana åtgärder är exempelvis att man:  

                                                 
161 Skr 2002/03:140, s. 6-7. 
162 Ibid., s. 61.  
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Ger tillgång till kunskap och information om jämställdhet. Kan genom program, 
utställningar och andra aktiviteter belysa jämst.-frågor. Kan genom verksamhet för 
barn o. ungdom medverka till jämställd tillgång o. stimulans till läsning och god 
språkutveckling bland både pojkar o. flickor. Även andra åldrar 0-100 år. Man kan 
stimulera fler pappor att läsa för sina små barn och bli läsande förebilder för sina 
pojkar. Fler manliga anställda på bibl. skulle sannolikt göra dem mer intressanta för 
genomsnittsmannen 

Detta är det mest utvecklade av svaren vilka förespråkar olika metoder för att arbeta 
med jämställdhet. Av extra betydelse för de frågor som framkommit i samband med 
denna undersökning är att respondenten diskuterar värdet av manliga bibliotekarier. Jag 
tolkar ovanstående svar som att fler manliga bibliotekarier skulle leda till att fler män 
kunde identifiera sig själva som biblioteksbesökare. En respondent kommenterar 
personalsammansättningens betydelse ur ett samhällsperspektiv men man menar dock 
att: 

Biblioteken är förhållandevis könsneutrala platser. De ser fortfarande ganska lika ut 
som då de byggdes upp, och då mest av män. Personalen i dag är mest kvinnor, 
vilket kan gynna kvinnliga besökare, men inte nödvändigtvis. Vi tror att vägen till 
ett mer jämställt samhälle är bl.a. att stärka flickor och kvinnor.  

Denna typ av strategi (likhet och segregation) diskuterades utförligt i avsnittet om 
verksamheten och sattes i relation till Petra Ulmanens översikt över metoder för att nå 
jämställdhet. Övriga svar som betonar vikten av specifika åtgärder tar upp exempel i 
form av dataundervisning för kvinnor, ett projekt som problematiserar det kränkande 
språkbruket mellan pojkar och flickor. En respondent föreslår att man kan föregå med 
gott exempel vad gäller löner och personalsammansättning.  
 
Andra svar ser på bibliotekens roll ur ett större och mer allmänt perspektiv och bland 
annat menar en respondent att biblioteken i förhållande till andra samhällsaktörer skulle 
ha en tämligen marginell roll. Däremot menar samma respondent att om biblioteken väl 
skulle få uppdraget att konkret arbeta med frågan så skulle man med säkerhet nå ut till 
sina målgrupper. Två respondenter menar att biblioteken kan fylla en funktion ur ett 
större perspektiv varav den ena skriver: 

Folkbiblioteket är en öppen institution som symboliserar yttrandefrihet, demokrati, 
jämställdhet. Biblioteket är en mötesplats oberoende av ålder, kön, religion eller 
annan tillhörighet. En ökad medvetenhet krävs men biblioteken kan spela en stor roll 
i jämställdhetsarbetet. Ett exempel är att ge användarna en möjlighet att använda 
datorer gratis. [Min kurs.] 

Citatet ger intryck av en respondent som anar stora möjligheter. Samtidigt pekar man på 
betydelsen av en ökad medvetenhet, kanske i form av mer kunskap om ämnet men i 
formuleringen ”en ökad medvetenhet” ligger också delvis behovet av ökad reglering. 
Ytterligare en respondent har en likartad åsikt och menar att biblioteken kan spela en 
ganska betydande roll då man som institution är viktig för information och den 
samhälleliga dialogen och dessutom når ut till alla barn. De båda svaren kan kopplas till 
den övergripande handlingsplanen Jämt och ständigt i vilken regeringen anser att ökad 
kunskap kan leda till att de traditionella könsrollerna ifrågasätts. Respondenten pekar i 
sina svar på ett område, ”information och den samhälleliga dialogen”, där biblioteken 
skulle kunna ses som en närmast självskriven aktör i arbetet med ett mer jämställt 
Sverige. Bibliotekens landsomfattande spridning och funktion i samhället gör dem till 
ett ypperligt forum för information om jämställdhet. Inte minst för att man når många 
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kvinnor vilket också påpekas av en respondent: ”Biblioteken är redan – kan möjligen bli 
ännu aktivare - den plats i samhället som är mest tillgänglig och erbjuder sin service till 
alla oberoende av kön, ålder, etnicitet, handikapp”. Detta uttalande kan dock kritiseras 
för att man inte tar hänsyn till den statistik från Kulturbarometern som presenterades i 
inledningen och till den forskning som visar att män i mindre utsträckning läser böcker 
eller besöker biblioteken. 

6.3.4 Övriga synpunkter 

Den sista uppmaningen (Har ni synpunkter på enkäten får ni gärna framföra dem här:) 
gav respondenterna möjlighet att kommentera enkäten fritt. 7 respondenter har utnyttjat 
denna möjlighet och två av svaren är allmänt hållna synpunkter på bibliotek och 
jämställdhet vilka redovisats i tidigare stycken. En respondent skriver ”Bra frågor, 
intressant att reflektera”. Även om det huvudsakliga uppsåtet med uppsatsen från min 
sida var att undersöka hur man arbetar och förhåller sig till jämställdhet är det givetvis 
en bonus om undersökningen kan väcka nya tankar bland länsbibliotekarierna. 
Undersökningens upplägg kommenteras av 2 respondenter bland annat genom att 
påpeka att intervjuer varit ett bättre alternativ för den typ av frågor som enkäten 
omfattar. Respondenten har givetvis en poäng i sin kritik, då det varit lättare att 
reflektera fritt kring de öppna kvalitativa frågorna vid en intervjusituation. Emellertid 
hade det inom ramen för uppsatsen inte varit möjligt att undersöka samtliga 20 
länsbibliotek med denna metod varför nuvarande upplägg valdes. Val av metod 
motiveras också i avsnitt 3.1 och 6.3.2 där jag redogör för enkätens funktion i 
förhållande till undersökningen av inställningen till jämställdhet. Den andra 
respondenten som riktar kritik mot studien menar att ”resultaten skulle bli intressantare 
om undersökningen kompletterades med svar från kommunbibliotek som jobbar mer 
direkt ut det angivande samhället genom sina besökare”. Framförallt menar man att 
frågorna om medieinköp (fråga 17 och 18) skulle få ett annat djup om kommunbibliotek 
svarade. Givetvis finns det många intressanta aspekter av att undersöka 
kommunbiblioteken inte minst eftersom så många av länsbiblioteken menar att deras 
insatser på området jämställdhet står i direkt relation till efterfrågan från 
kommunbiblioteken. Detta var dock inte möjligt inom ramen för ett 
magisteruppsatsarbete. Vad gäller frågorna om medieinköp var syftet med uppsatsen att 
undersöka länsbibliotek och inte kommunbibliotek. Jag var medveten om att 
länsbiblioteken endast i liten utsträckning kan påverka inköpen. Detta påpekas i 
formuleringen till fråga 17. Frågan togs ändå med i enkäten för att täcka in ett så brett 
område som möjligt och för att undersöka om det var möjligt. Dessutom var jag 
intresserad av vilka tankar svenska länsbibliotekarier hyste inför att anlägga ett 
jämställdhetsperspektiv på medieinköpen. Jag menar personligen att många värdefulla 
kommentarer framkommit genom frågan.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att studera hur man arbetar med såväl kvantitativ som 
kvalitativ jämställdhet på svenska länsbibliotek. Med stöd av teorier som visar att genus 
är en social konstruktion, forskning inom området biblioteks- och 
informationsvetenskap ur ett genusperspektiv samt de styrdokument som reglerar 
länsbibliotekens verksamhet har jag nått fram till några slutsatser utifrån mina tre 
frågeställningar som är: 
 

• Hur arbetar man med jämställdhet på svenska länsbibliotek? 
 

• Vilka faktorer påverkar jämställdhetsarbetet på svenska länsbibliotek? 
 

• Vilken inställning har svenska länsbibliotekarier till att arbeta med jämställdhet? 
 
För att skapa ett underlag till länsbibliotekens delvis öppna svar utgjordes en del av 
enkätens frågor den kvantitativa fördelningen av tjänster och av jämställdhetsplaner.  
 
De länsbibliotek som har 10 eller fler anställda är enligt jämställdhetslagen skyldiga att 
upprätta en jämställdhetsplan. I praktiken innebär detta att 7 av 20 länsbibliotek ska 
omfattas av en egen jämställdhetsplan. Dessa länsbibliotek uppger istället att man svarar 
under en central plan utformad av huvudmannen, vilket enligt JämO inte är tillräckligt. I 
övriga fall räcker det med att man arbetar aktivt med frågorna och eventuellt stödjer sig 
på landstingets plan, vilket flera bibliotek uppger att man gör. Utöver anknytningen till 
centrala planer uppger få respondenter att man har lokala policys för jämställdhet. I 
uppsatsen diskuterades vad anledningarna till att man inte har upprättat 
jämställdhetsplaner kan vara. En av orsakerna som nämndes var bristande kontakt med 
huvudmannen samt att man i vissa fall är av uppfattningen att en jämställdhetsplan 
saknar betydelse på en enkönad arbetsplats, något som JämO inte instämmer i.  
 
När det gäller de mer konkreta arbetsmetoder för jämställdhet på arbetsplatsen är 
insatserna relativt begränsade till åtgärder som rör den kvantitativa könsfördelningen. 
De flesta av respondenterna som besvarat frågorna är eniga om behovet av att 
nyrekrytera fler män till länsbiblioteken. I uppsatsens teoriavsnitt presenterades teori av 
Hirdman som pekar på att genusordningens tydliga dikotomi mellan män och kvinnor 
också påverkar synen på olika yrken, vilket leder till att det i dagsläget förekommer en 
tydlig könsmärkning av yrkesgrupper. Biblioteket är exempel på en starkt 
kvinnodominerad arbetsplats. Hela 17 respondenter menade att behovet av 
jämställdhetsplaner var av störst betydelse gällande nyanställning. Detta är ett utpräglat 
kvantitativt förhållningssätt till jämställdhet. Flera respondenter uppger att man, i 
enlighet med vad som förespråkas i jämställdhetslagen § 9, särskilt anstränger sig för att 
få arbetssökande av det underrepresenterade könet genom att exempelvis annonsera 
efter män samt, för att hänvisa till en respondents egna ord, titta extra på de män som 
söker tjänster. Under rubriken basfakta rörande tjänstefördelning granskades emellertid 
fördelningen mellan kvinnor och män på det totala antalet länsbiblioteken. Resultatet 
visade att förhållandet inom heltidstjänster uppgår till 75-25. Motsvarande förhållande 
råder bland länsbibliotekarierna, enligt de uppgifter jag mottog genom enkäterna, varför 
de män som arbetar inom länsbiblioteken inte kan sägas ha företräde till chefstjänsterna. 
Skillnaderna mellan kvinnor och män var störst gällande deltidstjänster där förhållandet 
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86-14 rådde. Fördelningen jämfördes med motsvarande siffror vid svenska folkbibliotek 
och även förhållandena vid bland annat den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningen i Borås användes för att sätta resultatet i ett större perspektiv. Med hänsyn 
till tillägget i Jämställdhetslagens § 9 som påpekar att det kan finnas särskilda skäl till 
att en jämn könsfördelning inte kan krävas menar jag att ett av dessa skäl kan vara att 
det redan under utbildningen finns ett underskott på män varför en fördelning på 40-60, 
som är den rekommenderade fördelningen för kvantitativ jämställdhet, är omöjlig att 
uppnå på alla bibliotek om man önskar anställa utbildad personal. För att förändra den 
könsuppdelade arbetsmarknaden krävs det insatser på flera områden långt utanför 
länsbibliotekens verksamhet. I uppsatsen diskuterades hur genusordningen präglar 
samhället och för att förändra denna är bland annat åtgärder från exempelvis riksdag 
och regering inom många politiska områden nödvändiga. Även utbildningsanstalterna 
och folkbiblioteken kan naturligtvis delta i diskussionen och genom att främja mäns och 
pojkars läsning kan biblioteken kanske på längre sikt medverka till att fler män utbildar 
sig till bibliotekarier. Givetvis är det viktigt att frågan uppmärksammas på 
länsbiblioteken men som en respondent påpekade kan kvinnor diskrimineras om man 
strävar efter en könsfördelning med förhållandena 40-60 i dagsläget.  
 
På flera länsbibliotek fokuserar man så gott som uteslutande på den kvantitativa 
tjänstefördelningen i det lokala jämställdhetsarbetet och detta kan vara en av 
anledningarna till att få respondenter har uppgivit att det finns skillnader mellan de 
typer av tjänster som kvinnor och män innehar. Med stöd Borgvalls magisteruppsats och 
forskning av Hildenbrand menar jag att det kan finnas sådana skillnader trots att man 
inom länsbiblioteken inte är medvetna om deras existens.163 Några respondenter 
påpekar med rätta att det inte kan finnas könsskillnader i en homogen kvinnlig grupp 
men som Hildenbrand pekar på i sin forskning kan skillnader inom bibliotekarieyrket 
bestå av att man konsulterar män utifrån gällande frågor kring exempelvis IT och 
ekonomi. Detta resonemang sträcker sig dock utanför enkätfrågans ramar. För att 
överhuvudtaget kunna upptäcka och arbeta med eventuella orättvisor krävs att man 
undersöker arbetsplatsens förutsättningar. Detta skulle med fördel kunna göras genom 
att utforma lokala jämställdhetspolicys anpassade efter länsbibliotekets specifika 
förutsättningar, något som också JämO pekar på som betydelsefullt. En positiv 
indikation på att man har ett intresse för jämställdhet på arbetsplatsen är att flera 
respondenter uppger att man håller perspektivet levande genom diskussioner kollegor 
emellan.  
 
Den utåtriktade verksamheten och samarbetet med kommunbiblioteken rymmer det ur 
ett samhällsperspektiv mest intressanta arbetet genom att man i sitt val av arbetsmetod 
kan påverka den enskilda besökaren och på sikt kanske bidra till en annan syn på genus. 
Med hjälp av de strategier, integration och segregation, som presenteras av Ulmanen, 
samt vilken syn på könen, särart eller likhet, som man i arbetet ger uttryck för har jag 
undersökt de projekt länsbiblioteken initierat inom olika konsulentområden.164 
Jämställdhetsarbete är vanligast inom området barn och unga där hälften av 
respondenterna uppger att man arbetar med frågan, men inom övriga konsulentområden 
är en problematisering av genus sällsynt. De länsbibliotek som arbetar med 
jämställdhetsfrågor använder sig uteslutande av metoden segregation vilket innebär att 
man skiljer könen åt. De flesta av projekten gav dock uttryck för att man arbetar för att 
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upphäva skillnaderna mellan könen, det vill säga att man strävar efter likhet mellan 
könen. Några projekt betonar dock det kvinnliga på ett sätt som kan knytas till 
genusordningens gängse dikotomiska uppdelning mellan könen och alltså innebär en 
form av särartstänkande. Men hänsyn till den knappa information jag genom enkäterna 
fick tillgång till är det svårt att uttala sig om enskilda projekts definition av jämställdhet 
men jag tycker mig skönja en vilja att utjämna skillnaderna mellan främst pojkar och 
flickor genom att ge pojkar tillgång till biblioteken och genom att stärka flickors 
självbild genom exempelvis val av litteratur. 
 
Vilken strategi som är att rekommendera beror naturligtvis på vad man menar är de 
bakomliggande orsakerna till skillnaderna mellan kvinnor och män och vilken definition 
av jämställdhet man önskar uppnå. I avsnitt 5.2.3, Kulturpropositionen och de 
kulturpolitiska målen, betonades vikten av att synliggöra kvinnors kulturarv och det är 
ett exempel på en inriktning man kan ha i arbetet med jämställdhet på länsbiblioteken. I 
avsnitt 5.2.1, Bibliotekslag: SFS 1996:1596, tydliggjordes länsbibliotekens ansvar att 
bistå folkbiblioteken i sin strävan att erbjuda alla medborgare god biblioteksservice och 
tillgång till bibliotek. I avsnittet diskuterades reell och formell tillgång och en del av den 
reella tillgången till bibliotek kan vara att man arbetar för att överbygga de strukturer 
vilka är en följd av genusordningen och som skapar det beteende som hindrar olika 
grupper av män att använda biblioteken, kanske eftersom det bryter mot idealbilden av 
den hegemoniska maskuliniteten som presenterades i anslutning till Connell och avsnitt 
2.3 som behandlade mansforskning. Det brev som skickas till länsbiblioteken i samband 
med återrapporteringen använder sig av formuleringen att ”länsbiblioteken ska lämna en 
redogörelse som innefattar vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå jämlika 
förutsättningar för kvinnor och män”. Vad jämlika förutsättningar innebär är upp till det 
enskilda länsbiblioteket att definiera och med hänsyn till hur vagt formulerade de få 
styrdokument som finns inom området bibliotek och jämställdhet är, är det 
anmärkningsvärt få länsbibliotek som efterlyser mer konkret kunskap om vad man kan 
göra inom området.  
 
I kapitel 3, Tidigare forskning, presenterades mindre studier som visade att det finns 
könsskillnader mellan användarna. Jag menar att fler sådana undersökningar är av 
betydelse för många bibliotek när exempelvis resurser ska fördelas. Denna 
enkätundersökning, tillsammans med återrapporteringen, visar emellertid att endast två 
av länsbiblioteken genomfört liknande undersökningar, då i form av en 
referensundersökning angående fördelningen av frågor i informationsdisken samt en 
undersökning av skillnaderna mellan kvinnor och mäns sätt att utnyttja bibliotekets 
datorer. Ytterligare en respondent skriver att kommunbiblioteken genomför denna typ 
av undersökningar, vilket naturligtvis kan vara ett alternativ till att länsbiblioteken gör 
det. Även vad gäller rådgivning och utbildning av kommunbibliotekens personal är 
projekten få till antalet. Några respondenter uppger dock att man haft föreläsningar om 
genusperspektivet i barnböcker och ytterligare ett bibliotek har arbetat med yrkesrollen 
genom att bilda ett nätverk för manliga bibliotekarier. De tre områdena; 
användarundersökningar, rådgivning och utbildning skulle kunna vara förenliga med 
länsbibliotekets uppdrag att bistå folkbiblioteken med att nå ut till befolkningen. 
Undersökningen hade inte möjlighet att belysa kommunbibliotekens erfarenheter av 
länsbibliotekens jämställdhetssatsningar. Samarbetet mellan länsbibliotek och 
kommunbibliotek skulle kunna vara ett område att belysa i framtida forskning liksom 
det hade varit av intresse att studera de projekt med inriktning på jämställdhetsfrågor 
som förekommer på folkbibliotek runt om i landet. Bibliotekens besökare kommer i 
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direktkontakt med denna typ av projekt varför det finns ett stort värde i att undersöka 
vilken syn på manligt respektive kvinnligt som förmedlas i projekten. Dessutom kanske 
några av projekten kan fungera som inspiration för andra bibliotek.  
 
Inom området inköp av kompletterande media, vilket är en del av länsbibliotekens 
uppdrag, menar några respondenter att det från länsbibliotekens sida inte går att införa 
ett jämställdhetsperspektiv då man endast köper in det som efterfrågas. Emellertid pekar 
några respondenter på möjligheten att påverka kommunbibliotekets personal genom 
utbildning vilket kunde vara en möjlig väg att arbeta med frågan. Två svar representerar 
olika förhållningssätt till förslaget med ett jämställdhetstänkande vid inköp. Den ena 
respondenten menar att det är att diskriminera att förutsätta att någon har ett visst 
läsintresse på grund av sitt kön, medan den andra menar att kvinnodominansen på 
biblioteken gör att mäns behov inte tillgodoses. Med anslutning till de 
användarunderökningar som presenterades, som antydde att det finns strukturella 
skillnader mellan könens biblioteksvanor och med hänsyn till att män och kvinnor, som 
en följd av genusordningen, redan från födseln behandlas olika, är det möjligt att män 
och kvinnor faktiskt har olika läsintressen. Detta kan man ta utgångspunkt i vid 
bokinköp och använda sig av för att problematisera genus. Däremot vore det olyckligt 
om att biblioteken i sitt val av litteratur och hur man presenterar den för låntagaren 
väljer att accentuera den dikotomiska uppdelningen mellan könen. Den respondent som 
menade att kvinnodominansen gjorde att mäns behov förbisågs, belyser en intressant 
problematik utifrån behovet av mer forskning kring hur besökaren påverkas av bristen 
på manliga bibliotekarier. Många respondenter efterlyser fler män men reflekterar inte 
över vad det kommer att innebära för samhället i stort. En studie, kanske med teoretisk 
utgångspunkt i Connells studier om uppkomsten av olika typer av maskulinitet, som 
problematiserade den manlige bibliotekarien utifrån besökarnas behov skulle kunna 
vara av värde för att utforska området.165 Med anledning av respondentens svar menar 
jag att synen på genus påverkar behovet av manliga bibliotekarier. För att den 
hegemoniska maskuliniteten ska upprätthållas krävs manliga förebilder som är bekanta 
med manliga behov, men i ett jämställt samhälle kan även en kvinna köpa in litteratur 
som motsvarar det som i genusordningen definieras som ”manlig” litteratur.  
 
När det gäller de faktorer som påverkar jämställdhetsarbetet innehåller tidigare 
resonemang en del förklaringar men undersökningen visar att de flesta länsbibliotek 
anser att det främsta hindret för att utveckla arbetet är bristen på efterfrågan från 
kommunbiblioteken. I uppsatsen diskuterades kommunbibliotekens möjligheter att 
efterfråga nya områden utifrån den nuvarande arbetsbelastningen och i anslutning till 
tidigare diskussion om länsbibliotekens placering i biblioteksorganisationen samt 
ekonomiska förutsättningar kanske länsbiblioteken kan fylla en funktion genom initiativ 
till att utveckla arbetet, om detta är önskvärt. Kulturrådet har möjlighet att påbörja 
arbetet genom att informera ytterligare om behovet av jämställdhetstänkande och bara 
genom att dela upp återrapporteringskraven efter arbetsplats/verksamhet skulle man 
kanske kunna väcka ett intresse för frågorna i anslutning till återrapporteringen.  
 
Det näst vanligaste önskemålet för att utveckla arbetet med jämställdhet är utbildning i 
jämställdhet. Cirka hälften av respondenterna efterfrågar detta och av svaren i allmänhet 
kan man utläsa vissa kunskapsluckor. Även här kan Kulturrådet eller respektive län 
fylla en funktion genom att tillhandahålla information om jämställdhet samt vad man 
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vill uppnå med arbetet. Eftersom det råder brist på forskning som kartlägger vilka 
arbetsmetoder som lämpar sig för hur man arbetar med jämställdhet på bibliotek menar 
några respondenter att man skulle kunna upprätta en idébank för länsbiblioteken att 
hämta inspiration ifrån. En idébank kan också fylla en funktion när man utvecklar 
arbetsmetoder som man sedan, förslagsvis i samråd med Kulturrådet, diskuterar och 
utvärderar. Det är dock viktigt att man är överrens om vad man önskar uppnå med 
arbetet för att därefter anpassa metod- och strategival utifrån vilken typ av jämställdhet 
man strävar efter. Uppsatsen har, delvis med utgångspunkt i regeringens handlingsplan, 
arbetat efter definitionen att jämställdhet innebär att man arbetar mot att könsstereotypa 
beteenden, och därigenom genusordningen, upprätthålls och återskapas. I enlighet med 
den teori av Hirdman och Ulmanen som presenterades i avsnitt 2.2.1 där de båda 
författarna pekar på att det som skiljs från den manliga normen, exempelvis kvinnliga 
författare, alltid riskerar att värderas lägre på grund av särskiljandet menar jag att det 
inte gagnar ovanstående definition att biblioteken arbetar med projekt där exempelvis 
det kvinnliga accentueras.  
 
En annan faktor som påverkar jämställdhetsarbetet, är att flera länsbibliotekarier uppger 
att jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamheten och ett förhållningssätt till allt 
man gör. Många respondenter uppger i enkätsvaren att man upplever att man har ett 
grundläggande jämställdhetstänkande och ställer sig frågande till att arbeta med 
enskilda sakfrågor. Dessa svar kan också ses som en del av den tredje frågeställningen 
med vilken jag ämnade undersöka länsbibliotekariernas inställning till att arbeta med 
jämställdhet. Detta motiverades med att regleringen inom området är knapp och att 
länsbibliotekariens inställning därför är av betydelse för arbetet. En alternativ metod för 
att undersöka frågställningen hade varit att arbeta med intervjuer vilket diskuterades 
utförligt i kapitel 4; Metod. Svaren delades in i tre grupper; positiva svar; positiva svar 
med förbehåll och avståndstagande och likgiltiga svar. Bara några få respondenter var 
avvisande, resten av länsbibliotekens svar hamnar i kategori 2; positiva svar med 
förbehåll, där förbehållen bestod av att man ansåg sig vara medveten om frågorna. 
Svaren i enkäterna visar dock att det mestadels, på arbetsplatsen, är inom området 
nyanställningar och inom verksamhetsområdet barn och unga som det bedrivs 
jämställdhetssatsningar i någon större omfattning. Vidare pekar några respondenter på 
att perspektivet hålls levande genom diskussioner och att bibliotekariekåren, på grund 
av kvinnodominansen, ofta har ett medvetet förhållningssätt till frågorna. Detta tyder på 
att man har ett intresse för frågorna och medvetenhet är viktig men det räcker inte alltid 
för att man ska upptäcka de skillnader mellan könen som sitter så djupt rotade att vi 
upplever dem som naturliga och omedvetet spelar på dem i våra vardagliga sysslor. 
Detta pekar också Hirdman på när hon motiverar behovet av att använda tydliga 
begrepp (exempelvis genus) för att definiera och problematisera det som vi ofta ser som 
självklart. I avsnitt 2.1.3 presenterades begreppet jämtegrering och hur det kan uppnås 
med hjälp av 3-R metoden. Denna metod har utvecklats för att uppmärksamma dolda 
skillnader och jag menar att länsbiblioteken troligen inte skiljer sig från annan 
kommunalverksamhet i det att det krävs reella åtgärder för att belysa eventuella problem 
rörande jämställdhet. Även frågan om bibliotekens syn ur ett samhällsperspektiv visar 
länsbibliotekariernas inställning. Några respondenter ger uttryck för en visionär syn och 
menar att biblioteken som en av de få samhällsaktörer som når ut till stora delar av 
befolkningen har verkliga möjligheter att påverka samhället i stort. Resten av svaren ger 
exempel på vad biblioteken konkret skulle kunna göra.  
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I en bredare diskussion kan man ifrågasätta varför jämställdhet inte utgör en större del 
av länsbibliotekens verksamhet. Till viss del kan orsakerna säkert kopplas till 
avsaknaden av reglering av jämställdhet i bibliotekslagen. Anledningen till att man inte 
i högre grad styr arbetet kan vara att jämställdhet fortfarande är en alltför politiskt 
laddad fråga och att biblioteken vill behålla sin position som en neutral 
informationsförmedlare i samhället. Dessutom är synen på uppkomsten av manligt och 
kvinnligt fortfarande en omstridd fråga och även om regeringen gjort ett tydligt 
ställningstagande för genus som en social konstruktion är det möjligt att det skulle 
väcka debatt om också biblioteken gjorde det.  
 
En annan orsak till att arbetsområdet är ovanligt kan vara att jämställdhet länge setts 
som en fråga vilken enbart rör kvinnor och att man därför inte på de kvinnodominerade 
biblioteken i någon högre utsträckning diskuterat vad genusordningen innebär för 
varken kvinnor eller män. I uppsatsen har dock visats att biblioteken speglar 
genusordningens komplexitet i det att biblioteksområdet innehåller flera aspekter av hur 
strukturen påverkar såväl biblioteksbesökarna som arbetstagarna. Bland annat kan man, 
genom att applicera Hirdmans teorier om kvinnans underordning gentemot den manliga 
normen, delvis förklara de låga löner och deltidstjänster som bibliotekarieyrket innebär.  
Kanske kan diskussionen om det traditionellt kvinnligas lägre värde också knytas till det 
faktum att biblioteken och kulturlivet i stort sysselsätter många kvinnor, såväl 
yrkesmässigt som besöksmässigt, och på grund av detta är områden vilka saknar 
egentligt inflytande i samhället och heller inte är politiskt prioriterade. Carin Holmberg 
påpekar dock att en jämn könsfördelning inte automatiskt innebär jämställdhet. Istället 
menar Holmberg att de egenskaper (och i det här fallet områden) vilka kopplas till det 
kvinnliga måste uppvärderas för att så kallad kvalitativ jämställdhet ska uppnås. Genom 
att få fler män att söka sig till biblioteken skulle området enligt den nuvarande 
hierarkiska genusordningen kanske uppnå ökad status, men samtidigt skulle detta 
tillvägagångssätt innebära att man utnyttjade den rådande genusstrukturen där det genus 
som motsvarar man värderas högre för att uppnå jämställdhet.  
 
För att nyansera bilden och även spegla mäns villkor inom området bibliotek 
applicerades Connells teorier på analysen. Även om Connell själv inte anser att man kan 
tala om att män som grupp missgynnas av genusordningens struktur menar jag att män 
delvis, genom sitt deltagande i den hegemoniska maskulinitetens upprätthållande, 
utestängs från biblioteken. Connell pekar bland annat på att maskuliniteten är ett 
samspel mellan kön, klass och etnicitet och ett exempel på att en typ av klassbunden 
maskulinitet missgynnas av strukturen visas bland annat i de undersökningar som görs 
av Kulturbarometern där lågutbildade män är den grupp i samhället som läser minst. 
Dock finns inga indikationer i studien på att manliga bibliotekarier skulle missgynnas, 
tvärtom efterfrågas istället män vid flertalet länsbibliotek vilket naturligtvis är positivt 
för den kvantitativa jämställdheten. Biblioteken är en typ av verksamhet som når många 
medborgare och som skulle kunna fungera som exempel på en jämställd arbetsplats och 
som förmedlare av tankar och teorier om jämställdhet men samtidigt är det många andra 
faktorer i samhället som måste samspela för att synen på genus och genusordningen på 
längre sikt ska kunna förändras. Min studie visar dock att det finns ett intresse bland 
länsbiblioteken att arbeta vidare med frågan.  
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8. Sammanfattning  

Liksom alla organisationer i samhället påverkas biblioteken av genusordningen. I 
bibliotekens fall är exempel på hur den dikotomiska uppdelningen mellan könen tar sig 
uttryck att män och kvinnor läser olika mycket, besöker biblioteken och utbildar sig till 
bibliotekarier i olika utsträckning. Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka hur 
man arbetar med jämställdhetsfrågor på svenska länsbibliotek. Frågeställningarna 
formulerades för att fördjupa det huvudsakliga syftet och var följande: Hur arbetar man 
med jämställdhet på svenska länsbibliotek?; Vilka faktorer påverkar 
jämställdhetsarbetet på svenska länsbibliotek? och Vilken inställning har svenska 
länsbibliotekarier till att arbeta med jämställdhet? Uppsatsen fokuserar både på 
länsbiblioteket som arbetsplats och som kulturförmedlande verksamhet. Att 
länsbiblioteken valts som underlag för studien motiverades bland annat med att de utgör 
en länk mellan den nationella (exempelvis de kulturpolitiska målen) och den 
kommunala bibliotekspolitiken.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt omfattar feministisk teori som pekar mot att 
genusordningen, och det som anses vara maskulint respektive feminint är resultatet av 
sociala konstruktioner och därför kan påverkas genom ett förändrat och medvetet 
förhållningssätt till genus. Både Robert Connells och Yvonne Hirdmans teorier 
implicerar att män som grupp åtnjuter fördelar på grund av att maskulinitet omfattar det 
genus som motsvarar normen. Connells teori lyfter bland annat fram hur ett 
hegemoniskt mansideal formar män till att hänge sig åt typiskt manliga aktiviteter och 
hur det, av genusordningen klassificerat som, femininitet förknippas med underordnade 
former av maskulinitet. Kanske är det på grund av kvinnodominansen som biblioteken 
kommit att förknippas med de mer feminina sidorna av genusordningen och kanske är 
det därför färre män än kvinnor besöker biblioteken. Med begreppet genuskontrakt vill 
Hirdman beteckna den tysta överenskommelse mellan könen som innebär att man inte 
ostraffat hänger sig åt de aktiviteter som motsvarar det motsatta könet i genusordningen. 
Utifrån dessa ställningstaganden stödjer sig uppsatsen på påståendet att reell 
jämställdhet innebär att man utöver en jämn könsfördelning också arbetar mot att de 
könsstereotypa beteendena upprätthålls i bibliotekens verksamhet.  
 
För att skapa en plattform för undersökningen sammanställdes olika typer av biblioteks- 
och informationsvetenskaplig forskning med ett genusperspektiv vilket resulterade i fem 
områden: Bibliotek och IT; användarstudier; bibliotekarieyrket; biblioteksarbete med 
barn och unga samt forskning om kanon ur ett genusperspektiv. Dessa områden var, 
tillsammans med styrdokument som styrker och motiverar betydelsen av ett jämställt 
kulturliv, vägledande när den enkät, vilken utgör uppsatsens empiri, skulle utformas. 
Enkäten skickades till en hel population, de svenska länsbiblioteken. Enkäterna 
omfattade huvudsakligen kvalitativa öppna frågor, men för att klargöra vissa 
grundläggande förutsättningar förekom också kvantitativa inslag gällande exempelvis 
fördelning mellan kvinnor och män inom olika typer av tjänster och förekomsten av 
riktade jämställdhetsinsatser inom olika konsulentområden. Svarsfrekvensen uppgick 
till 100 % varför ingen övergripande bortfallsanalys gjorts. 
 
Ett viktigt område av jämställdhet på arbetsplatsen är jämställdhetsplanerna. De flesta 
länsbiblioteken uppger att man omfattas av huvudmannens plan men de länsbibliotek 
vars antal anställda överstiger 10 borde, i enlighet med jämställdhetslagens § 13, 
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upprätta egna planer för att uppmärksamma arbetsplatsens specifika problem. Utöver 
centrala jämställdhetsplaner regleras jämställdhet i liten utsträckning. Däremot upplever 
de flesta länsbibliotek att man har behov av att rekrytera fler män till verksamheten och 
man arbetar också i flera fall för att få fler manliga sökanden till lediga ställningar. Min 
undersökning visar emellertid att länsbiblioteken redan har en relativt hög andel män i 
förhållande till antalet män inom folkbiblioteken. Dessutom råder det redan vid 
utbildningen en snedfördelning mellan könen, varför formell jämställdhet (40-60) kan 
bli svårt att uppnå i dagsläget.  
 
Avseende den utåtriktade, kulturförmedlande verksamheten fann jag, genom att studera 
vilken typ av projekt länsbiblioteken initierat, att i de fall jämställdhetsarbete 
förekommer är det oftast i arbetet med barn och unga. Projekten arbetar ofta med 
metoden segregation vilket innebär att man skiljer könen åt. Exempel på sådana projekt 
är Läs för mig pappa, som riktar sig till lågutbildade män och deras barn, eller det 
projekt som arbetade med litteratur för flickor med kvinnliga huvudpersoner. Emellertid 
fann jag att segregation oftast användes för att i slutänden fungera som ett medel för att 
överbygga skillnaderna mellan könen. Detta problematiserades utifrån hierarkin i 
genusordningen där jag menade att projekt som omfattar enbart män inte riskerar att 
betraktas som normavvikande på samma sätt som de projekt vilka riktade sig mot 
kvinnor, eftersom det genus som motsvarar manligt är norm i den nuvarande 
genusordningen. Inom övriga konsulentområden är jämställdhetsarbete mindre vanligt 
förekommande. 
 
När det gäller de faktorer som påverkar länsbibliotekens jämställdhetsarbete svarar en 
överväldigande majoritet att man inte fokuserat på denna typ av projekt då 
kommunbiblioteken inte efterfrågat det. Detta kan, som jag ser det, innebära ett problem 
för vidareutvecklandet av frågorna, då det är troligt att kommunbiblioteken har 
svårighet att utveckla nya behovsområden, delvis på grund av resursbrist. En annan 
faktor som enligt länsbibliotekarierna skulle påverka arbetet är ökad tillgång på kunskap 
om vad jämställdhet konkret innebär. En av respondenterna pekar på möjligheten att 
utveckla en idébank att hämta inspiration ur. Länsbiblioteken kan också påverka 
kommunbiblioteken genom utbildningar och föreläsningar. På så sätt kanske efterfrågan 
skulle öka.  
 
Den sista frågeställningen fokuserade på länsbibliotekariernas inställning till att arbeta 
med jämställdhet. Det faktum att alla besvarat enkäten tyder på en välvillig inställning 
och dessutom framhåller många att jämställdhetsfrågor är en del av den vardagliga 
diskussionen. Samtidigt visar enkäten att det i några fall saknas jämställdhetsplaner och 
att man många gånger inte är medveten om vad ett jämställdhetsperspektiv innebär. 
Påfallande många respondenter menar också att jämställdhet är ett förhållningssätt till 
hela verksamheten och att man endast vill utveckla perspektivet i de fall det faller sig 
naturligt. Detta menar jag är en fara då skillnader mellan könen lätt upplevs som något 
av naturen givet, på grund av att de är en avgörande del av vår vardag. 
Förhållningssättet att jämställdhet ska vara en integrerad del av hela verksamheten 
överensstämmer med betydelsen av jämtegrering. Begreppet innebär att man gör en 
genomlysning av en verksamhet tillsammans med personalen för att på så sätt 
uppmärksamma orättvisor och sedan genom exempelvis en annorlunda fördelning av 
resurser motverka att de uppkommer på nytt.  Detta kan vara ett möjligt 
tillvägagångssätt för att göra genusperspektivet till en levande del av bibliotekens 
verksamhet.  
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Bilaga 1 

Missiv  

Jämställdhet på länsbibliotek 
 
Det här är en undersökning som försöker kartlägga hur läns- och regionbiblioteken 
arbetar med jämställdhet. Undersökningen är en del av ett magisterarbete vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
Varje år lämnar länsbiblioteken in en redogörelse till Kulturrådet som beskriver vilka 
åtgärder som vidtagits för att uppnå jämställda förutsättningar för kvinnor och män. 
Denna undersökning vill fördjupa och utveckla den redogörelsen. Min förhoppning är 
att era svar ska leda till ökad kunskap om hur man kan arbeta med jämställdhet på 
bibliotek och hur detta arbete ska kunna utvecklas. Även om just ert läns- eller 
regionbibliotek inte arbetat så mycket med jämställdhetsfrågor är er medverkan av stor 
betydelse för resultatet av undersökningen. 
 
Frågorna är i första hand tänkta att besvaras av länsbibliotekarien eftersom 
jämställdhetsarbetet är tänkt att vara en del av hela verksamheten. Naturligtvis är det en 
fördel att diskutera svaren med sina medarbetare. 
 
Innan ni börjar svara är det viktigt att poängtera att begreppet jämställdhet kan användas 
i många olika sammanhang i det vardagliga språket. I enkäten syftar jämställdhet dock 
enbart på relationen män och kvinnor emellan, till skillnad från det mer övergripande 
begreppet jämlikhet där rättvisa mellan alla individer och grupper avses. Har ni däremot 
arbetat med frågor som rör homosexuella i verksamheten är ni välkomna att inkludera 
även detta i era svar. 
 
Alla svar kommer att tolkas och behandlas konfidentiellt av uppsatsförfattaren. Känslig 
information som kan knytas till enskilt läns- eller regionbibliotek kommer inte att 
publiceras utan särskilt tillstånd. Frågeformuläret är utskickat till samtliga 20 svenska 
läns- och regionbibliotek. Om svarsutrymmet inte räcker till går det bra att skriva på 
baksidan av formuläret, men försök hålla er inom det angivna utrymmet. 
 
 
På förhand tack för er medverkan! 
 
Malmö april 2005 
 
Hanna Nilsson 
Magisterstuderande vid Bibliotekshögskolan 
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Bilaga 2  

Enkät om jämställdhet på länsbibliotek och regionbibliotek  
 
De följande frågorna handlar om länsbiblioteket/regionbiblioteket som 
arbetsplats 
 
 
1. Länsbibliotek/Regionbibliotek (fyll i län/region)____________________________________ 
 
 
2. Vem är er huvudman?     

Landsting     
Kommun     
Annan huvudman: ______________  

 
 
3. Är länsbibliotekarien:   Kvinna   

Man    
 
     
4. Hur ser könsfördelningen ut bland de anställda på ert länsbibliotek/regionbibliotek? 
    Fyll i antal tjänster som innehas av kvinnor respektive män. 
 
    Heltid  Deltid/Halvtid 
 

Antal kvinnor:  ___ st.  ___ st.   

Antal män:   ___ st.  ___ st. 

 
 
5. Upplever ni att det finns skillnader mellan vilken typ av tjänster som kvinnor 
respektive män innehar?     

Ja                                                                       
Nej   

 
Om Ja, vilka? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Enligt jämställdhetslagen § 13 ska alla arbetsplatser med fler än 10 anställda ha en 
jämställdhetsplan. 
 
6. Har er arbetsplats en jämställdhetsplan?  Ja   

Nej  
 
7. Vem har ansvar för jämställdhetsplanen? (vänligen specificera exempelvis vilket landsting) 
 

Landsting: ______________________________ 
 

  Kommun:_______________________________ 
 

Läns/Regionbiblioteket:____________________ 
 
Annan ansvarig: __________________________ 

 
 

8. Regleras jämställdhet på något annat sätt på er arbetsplats? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
9. Inom vilka områden är en jämställdhetsplan av betydelse på er arbetsplats?  
    Flera svarsalternativ möjliga: 
 

Befordran       
   

Nyanställning      
 

Föräldraledighet     
   

Utbildning och kompetensutveckling   
 

Lönefrågor      
  

Könsdiskriminering     
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10. Ge exempel på någon/några konkreta situationer när ni tillämpar 

jämställdhetsplanen alternativt lägger vikt vid punkterna som nämns i fråga 9: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. Finns det ytterligare jämställdhetsrelaterade frågor, än de som nämns i fråga 9, på 

arbetsplatsen? Beskriv dessa kortfattat 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. Vilka framsteg har ni gjort i arbetet med jämställdhet på er arbetsplats?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Nu följer ett antal frågor som avser 
länsbibliotekens/regionbibliotekens samarbete med 
kommunbiblioteken 
 
 
13. Markera med kryss de områden inom vilka ni har bibliotekskonsulenter på ert 
bibliotek.  
 
Markera därefter med kryss inom vilka konsulentområden ni arbetar/har arbetat med 
jämställdhet. Flera svarsalternativ   
 

     Konsulent   Jämställdhetsarbete 

Barn och unga       

Social och uppsökande verksamhet    

Invandrare       

Media        

Talbok/Taltidning      

Annat område ______________     

Annat område ______________     

 
 

 
14. Vad innebär jämställdhetsarbete i de fall ni markerat att sådant förekommer/har 

förekommit: Vänligen var detaljerad och ge konkreta exempel 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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15. Planerar ni att utveckla arbetet med jämställdhet inom annat konsulentområde: 
  
       Ja   

Nej  
 

Om Ja, berätta kortfattat inom vilket område och hur? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Statistik (bl.a. från Kulturbarometern) och mindre undersökningar visar att det finns 
skillnader i hur och hur ofta kvinnor och män använder biblioteket. 
 
16. Har ert läns-/regionbibliotek genomfört någon undersökning på de kommunala 
biblioteken där ovan nämnda skillnader belyses?      
       Ja     

Nej               
 
Om Ja, beskriv undersökningens upplägg och gärna om resultatet påverkade 
verksamheten: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Önskemål från kommunala bibliotek och högskola styr ofta inköpen av kompletterande 
media. 
17. Skulle det, trots detta, vara möjligt att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på 
inköpen?        

Ja     
Nej   

 
 
18. Vad anser ni att ett jämställdhetsperspektiv skulle kunna innebära vid inköp av 
medier? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Kulturbarometern visar också att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns 
läsvanor.  
19. Har ert länsbibliotek/regionbibliotek någon gång tagit hänsyn till dessa skillnader i 
den läsfrämjande verksamheten? 
 

Ja     
Nej               

Om Ja, på vilket sätt? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
20. Har ert länsbibliotek/regionbibliotek utbildat sin egen eller kommunbibliotekens 
personal i jämställdhet? Markera med kryss i de fall utbildning förekommit. 
 
   Länsbibliotekets personal   

Kommunbibliotekens personal  
         
Om Ja, ge några exempel på vad utbildningen tog upp: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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21. Arbetar länsbiblioteket/regionbiblioteket med rådgivning och information om 
jämställdhet? 
 

Ja  
Nej  

 
Om Ja, ge konkreta exempel från detta arbete? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

22. Om ni svarade nej någon/några av frågorna 15-21 Vad är orsaken till att ni inte 
arbetat med jämställdhet inom detta/dessa områden? Flera svarsalternativ möjliga: 
 

Brist på resurser      
      

Brist på kunskap       
 

Brist på efterfrågan från kommunbiblioteken    
 

Annat: ______________________________   
 
 
Utveckla gärna ert svar: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
23. Har ni arbetat med jämställdhetsfrågor inom något område som inte nämnts i 
enkäten? Om Ja, vilket? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nu följer ett antal frågor som behandlar förutsättningarna för att 
arbeta med jämställdhet på länsbibliotek och regionbibliotek 
 
24. Sett från länsbibliotekens/regionbibliotekens perspektiv, vilken roll tror ni 
biblioteken kan ha i arbetet för ett mer jämställt samhälle?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
25. Vilka av nedanstående faktorer skulle enligt er vara av betydelse för att utveckla 
länsbibliotekens/regionbibliotekens arbete med jämställdhet? Flera svarsalternativ möjliga 
 

Skärpt lagstiftning       

Ökade ekonomiska anslag      

Mer personal        

Utbildning i jämställdhet      

Efterfrågan från kommunbiblioteken     

Länsbiblioteken ska inte arbeta med jämställdhet   

Annat: _____________________________________________ 
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26. Anser ni att jämställdhet borde utgöra en större eller mindre del av den nuvarande 
verksamheten inom länsbiblioteken/regionbiblioteken? Vänligen motivera ert svar. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
27. Hur ställer sig ert länsbibliotek/regionbibliotek till att arbeta mer med jämställdhet? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Har ni synpunkter på enkäten får ni gärna framföra dem här: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för er medverkan! 
 
 


