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SAMMANFATTNING
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur fördelningen och framställningen av könade 

identiteter i BTJs sambindningslistor, och därigenom se vilka möjligheter bibliotekarier har att 

arbeta genusmedvetet med lättläst för vuxna på biblioteket. Detta har utförts genom en analys av 

framställningar av genusidentiteter och genusrelationer i lektörsomdömen om lättläst för vuxna 

mellan 2012 och 2014. Det genomfördes genom två delstudier, en kvantitativ innehållsanalys och 

en kvalitativ textanalys.

I den kvantitativa delstudien visade det sig att både kvinnliga författare och kvinnliga 

huvudkaraktärer är 10 % färre än de manliga motsvarigheterna. Även om den kvantitativa 

delstudien visade på en ganska jämn fördelning av materialet visade det sig att det var en 

innehållsmässig isärhållning mellan könen, framför allt i form av stora skillnader mellan olika 

genrer i materialet. Det uppdagades att det fanns ytterst få titlar som handlade om spänning och 

samtidigt hade en kvinnlig huvudkaraktär och det var färre titlar med manliga huvudkaraktärer som 

handlade om relationer. I den kvalitativa delstudien analyserades framställningar från 

lektörsomdömena som på ett eller annat sätt berörde beskrivningar av kön och genus. I analysen 

framgick att även om det var vissa titlar som avvek från mönstret så följde den dominerande 

andelen av beskrivningarna den dikotoma uppdelningen mellan manligt och kvinnligt som Hirdman

beskriver i sitt genussystem.

Det framkom med andra ord att förutsättningarna för bibliotekarier att köpa in genusmedvetet 

material inom lättläst litteratur utifrån BTJs sambindninglistor är dåliga då genusaspekter av 

litteraturen sällan tydligt diskuteras i recensionerna, vilket gör det svårt för bibliotekarier att 

tillgängliggöra allsidiga samlingar. För de grupper som är beroende av denna form av litteratur 

försämrar detta möjligheterna till att ta del av andra beskrivningar av samhället än sådana skrivna 

med utgångspunkt i rådande dikotomiseringar av kön och genus. 
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INLEDNING
I svensk bibliotekslag står det att bibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade 

grupper. Dessa grupper omfattar personer med funktionsvariationer, personer som tillhör de 

nationella minoriteterna eller personer som pratar andra språk än svenska.1 Detta på grund av att 

biblioteket skall verka demokratiskt och ge fri tillgång till olika medietyper av litteratur så att 

personer, oavsett språklig förmåga, ska kunna tillgodogöra sig kultur. Personerna som behöver 

lättlästa texter är en mycket heterogen grupp, det kan exempelvis vara personer med lässvårigheter 

(till exempel på grund av dyslexi), personer som håller på att lära sig läsa, personer med  

koncentrationssvårigheter, eller personer med annan språklig och kulturell bakgrund och så vidare.2 

Till skillnad från läsvana vuxna och barn erbjuds denna grupp ett ganska begränsat urval på 

biblioteken. På grund av detta begränsade urval så blir det extra märkbart om det råder en ojämn 

fördelning med avseende på könade identiteter. Det är alltid viktigt att det finns en representation av

hela samhället i litteraturen på biblioteken, då alla ska ha möjlighet att känna igen sig i litteraturen 

och finnas representerade. Det är inskrivet i bibliotekslagen att bibliotekens medier skall präglas av 

allsidighet3 och genusrepresentationer är en del i denna allsidighet. Personer som använder lättläst 

för att tillgodogöra sig litteratur har lika stor rätt till en jämn fördelning av representationer som 

personer som inte använder lättläst för att tillgodogöra sig litteratur. 

I den här uppsatsen riktas intresset mot vilka möjligheter bibliotekarier har till att arbeta 

genusmedvetet med lättläst litteratur för vuxna på biblioteken. Detta arbete präglas i stor 

utsträckning av lektörsomdömena i BTJs sambindningslistor, eftersom bibliotekarier ofta utgår från 

dessa när de ska köpa in nya lättlästa titlar. Hur könsroller och relationer mellan könen framställs i 

dessa recensioner kan därför få avgörande betydelse för de sätt på vilka bibliotekarier kan göra 

genusöverväganden i samband med litteraturförmedlingsarbetet. Genom att undersöka dessa 

recensioner kan en därför få en bild av de förutsättningar som bibliotekarier har när de ska välja 

lättlästa titlar. 

Bilderböcker, genus och jämställdhet – En genomgång av Btj:s sambindningsrecensioner av 

Susanne Florbäck Pershagen från 2004 och Bollen ligger hos lektörerna – En studie av hästböckers 

och sportböckers lektörsomdömen från BTJ ur genusperspektiv4 av David Lundgren från 2006 är 

två uppsatser som tidigare genomfört studier som liknar den som genomförs i denna uppsats. Båda 

1 SFS 2013:801. Bibliotekslag 5§
2 SFS 2013:801. Bibliotekslag  15§ 
3 SFS 2013:801. Bibliotekslag  6§
4 Lundgren, David, Bollen ligger hos lektörerna – En studie av hästböckers och sportböckers lektörsomdömen från 

BTJ ur genusperspektiv, Uppsala Universitet. Magisteruppsats. 2006. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:213433/FULLTEXT01.pdf
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använde Hirdmans genussystem för att undersöka huruvida bibliotekarier kan använda sig av 

lektörsomdömena i BTJs sambindningslistor för att välja material som de sedan kan arbeta 

genusmedvetet med. Det resultat som båda författare kom fram till var att det var svårt för 

bibliotekarierna att avgöra utifrån omdömena hur väl det gick att arbeta genusmedvetet med en titel.

I LL-böcker på bibliotek – en studie av bibliotekariers förmedlingsarbete av lättläst litteratur från 

2007 av Stina Dahlberg så undersöks hur bibliotekarier arbetar med att förmedla lättläst litteratur. 

Det som lyftes i denna uppsats var att lättläst för vuxna ofta är ett eftersatt område som inte får lika 

mycket uppmärksamhet som andra och att personalens kunskap om området är varierande.5 Därför 

anser jag att det är intressant att undersöka just detta område på biblioteket. Utifrån detta är det 

också intressant att se vilka förutsättningar som bibliotekarier ges för att kunna välja ut och arbeta 

genusmedvetet med titlarna. 

Mer specifikt kommer jag att analysera lektörsomdömen i Bibliotekstjänsts (BTJ) häften som 

distribueras till prenumererande folkbibliotek, då det är utifrån dessa omdömen biblioteken oftast 

bedömer huruvida de ska köpa in materialen. Jag kommer dels att göra en övergripande 

kartläggning av centrala teman i omdömena genom en innehållsanalys. Jag kommer dessutom att 

genomföra en mer kvalitativt orienterad analys av hur könade identiteter och relationer mellan dessa

framställs i det här materialet. Anledningen till att just framställningen av kön är intressant att 

undersöka är för att se om det framkommer i omdömena huruvida karaktärerna framställs på ett 

stereotypt sätt med avseende på kön. Det är av intresse att också undersöka fördelningen mellan 

könen både hos författare och hos huvudkaraktärer för att se hur jämn eller ojämn representationen i

materialet är.

I Vad är lättläst? från specialpedagogiska skolmyndigheten, skriven av Ingvar Lundberg och 

Monica Reichenberg, diskuteras begreppet lättläst.6 De presenterar några egenskaper som generellt 

brukar gälla för lättlästa texter. En lättläst text behöver inte besitta alla dessa punkter för att kunna 

tillskrivas epitetet lättläst. Generellt är lättlästa texter, enligt Lundberg och Reichenberg: inte 

särskilt långa, har ett personligt tilltal (en författarröst), innehåller omväxlande korta och långa 

meningar, innehåller ord som får meningar att hänga ihop, undviker långa substantiv, undviker 

främmande ord, innehåller ett tydligt förklarande orsakssamband, undviker passiv form, undviker 

abstrakta begrepp och använder praktiska exempel.7  

5 Dahlberg, Stina, LL-böcker på bibliotek – en studie av bibliotekariers förmedlingsarbete av lättläst litteratur, Umeå 
Universitet, Magisteruppsats,  2007 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140606/FULLTEXT01.pdf s. 46.

6 Lundberg, Ingvar & Reichenberg, Monica, Vad är lättläst, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand, 2008 
http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/Nr00146.pdf 

7 Lundberg och Reichenberg. Vad är lättläst?. s. 8. 
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Syfte/frågeställningar

I det här arbetet ska jag undersöka hur fördelningen och framställningen av könade identiteter ser ut

inom lektörsomdömen i BTJs sambindningslistor vad gäller kategorin lättläst för vuxna. Med 

könade identiteter avses i denna uppsats karaktärer som beskrivs med kön i BTJs recensioner, de 

kan beskrivas med pronomen (han/hon) eller utifrån de namn karaktärerna har. Syftet är att 

undersöka de möjligheter bibliotekarier har att arbeta genusmedvetet vid inköp av nya titlar och då i

förlängningen vilka möjligheter de har att arbeta genusmedvetet med lättläst litteratur för vuxna på 

biblioteket. Studien kommer att fokusera på omdömen publicerade från januari 2012 till och med 

december 2014, och består av två delstudier: den första delstudien utgörs av en kvantitativt 

orienterad innehållsanalys med utgångspunkt i tre frågeställningar:

 Hur ser fördelningen mellan könade identiteter ut hos huvudkaraktärer.

 Hur ser fördelningen mellan könen ut hos författarna?

 Hur ser dessa fördelningar ut mellan olika litterära genrer? 

Den andra delstudien är en mer kvalitativt orienterad textanalys som fokuserar på hur 

bibliotekariers arbete med lättläst litteratur kan påverkas utifrån hur recensionerna om den lättlästa 

litteraturen är formulerad. Den här delstudien har utgått från följande frågeställning:

 På vilket sätt beskrivs olika könade identiteter i BTJs sambindningslistor?
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BAKGRUND
Behovet av lättlästa (refereras även till som LL) böcker för personer med psykiska 

funktionsvariationer och nedsatt hörsel lyftes i Sverige under 1960-talet av Skolöverstyrelsen (SÖ). 

De tillsatte en arbetsgrupp för att införliva idén om lättlästa böcker i Sverige, så att ovanstående 

grupp skulle kunna ta del av en språkligt och typografiskt förenklad litteratur. Arbetsgruppens 

främsta uppgift var att ge ekonomiskt stöd till utgivning av lättlästa böcker. De lättlästa böckerna 

skulle förena kravet på lättlästhet och en litterär kvalitet. Utgivningen av LL startade 1968 och det 

gavs då ut omarbetningar av redan existerande titlar. Det var bokförlagen själva som skötte 

marknadsföringen och böckerna kunde antingen köpas i handeln eller lånas på bibliotek. Vid denna 

tid gavs det ut cirka 20 titlar per år, många av dessa fanns även som talböcker och kunde lånas via 

bibliotek eller Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

1988 så lämnade Skolöverstyrelsens arbetsgrupp över ansvaret av verksamheten till LL-stiftelsen, 

vid denna tid fanns det ungefär 220 titlar på olika språknivåer.8 År 1984 startade en 

försöksverksamhet med en lättläst nyhetstidning, 8 SIDOR. Institutioner så som särskolor, 

grundläggande vuxenutbildningar och bibliotek förväntades att använda sig och förmedla tidningen 

i sin verksamhet. Efter en utvärdering så fann de att behovet var stort och det föreslogs att tidningen

skulle tas från försöksstadiet och bli permanent. 

Regeringen föreslog 1986 att verksamheten med tidningen skulle fortsätta samt att det skulle bildas 

en stiftelse för att äga tidningen så den kunde vara obunden av ägarintressen och parti- och 

intressepolitiskt neutral, så blev det också. Denna stiftelse fick 1988 namnet Stiftelsen för lättläst 

nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen). Under 1990-talet så utvecklade LL-stiftelsen sin 

verksamhet, antalet nummer av tidningen höjdes från 45 till 50 nummer per år och utgivningen av 

antalet boktitlar per år ökade. 1991 så startade stiftelsen ett eget bokförlag för utgivning av lättlästa 

böcker, de startade också en postorderbokhandel för försäljningen. 1992 påbörjades ett försök med 

läsombud i vissa kommuner och det blev permanent 1994. Under 1997 bytte LL-stiftelsen namn till 

Centrum för lättläst, samma år startades en tjänst som bearbetar samhällsinformation till lättläst 

svenska och anordnar kurser i att skriva lättläst.9 2006 så startar Centrum för lättläst ett 

tvärvetenskapligt forskarnätverk (sedan 2010 så finns det också ett vetenskapligt råd knutet till 

Centrum för lättläst). Under 2015 upphörde Centrum för lättläst och Myndigheten för tillgängliga 

medier tog över statens ansvar för lättläst.10

8 SOU 2013:58 Lättläst Betänkande av Lättlästutredningen s. 38.
9 SOU 2013:58 Lättläst Betänkande av Lättlästutredningen s. 40-41.
10 Myndigheten för tillgängliga medier. Vår historia. http://lattlast.se/om-lattlast/var-historia (hämtat 2016-01-05)
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Under 2013 genomfördes PIAAC undersökningen, som var en internationell undersökning av 

vuxnas färdigheter. Sverige var ett av 23 länder som deltog i undersökningen. I rapporten redovisas 

vuxna svenskars grundläggande färdigheter när det gäller att läsa, räkna och att lösa problem med 

hjälp av en dator. Andelen vuxna i åldrarna16-65 som placeras på nivå 1 eller lägre i den sexgradiga

skalan är drygt 13 %.11 Detta innebär att 13 % av den vuxna befolkningen begränsas av att endast 

kunna

...läsa relativt korta digitala eller utskrivna texter för att leta upp information som är synonym 

med informationen som ges i frågan. Texterna kan innehålla en liten mängd irrelevant 

information. Om man ligger på kunskapsnivå 1 kan man fylla i enkla formulär, förstå 

innebörden av meningar och ganska lätt läsa sammanhängande texter.12

Det är mer än en vuxen av tio som är ganska begränsad i sin förmåga att läsa och tolka texter.  

Maria Sundin skriver i Lättläst – så funkar det att ”[p]å 1970-talet så bedömde man att det räckte 

med att kunna fylla i postblanketter och lösa liknande praktiska läsuppgifter för att klara vuxenlivet.

Idag räcker det inte.”13 Sundin menar att vi idag förväntas att utbilda oss allt längre och kraven på 

att kunna läsa bra är en nyckel till studier och arbetsliv. Författaren skriver också att kraven på 

läsförmågan inte kommer att minska utan att samhällsutvecklingen kommer ställa allt högre krav på

läsförmågan.14 

Tidigare forskning

Det finns två uppsatser från Uppsala universitet som har gjort liknande undersökningar, men båda 

har koncentrerat sig på barnböcker. Dessa är Bilderböcker, genus och jämställdhet – En genomgång

av Btj:s sambindningsrecensioner av Susanne Florbäck Pershagen från 2004 och Bollen ligger hos 

lektörerna – En studie av hästböckers och sportböckers lektörsomdömen från BTJ ur 

genusperspektiv av David Lundgren från 2006. I Florbäck Pershagens uppsats så undersöks de 

förutsättningar som barnbibliotekarier har till att välja bilderböcker som innehåller mångfacetterade 

skildringar av pojkar och flickor utifrån BTJs sambindingslistor. Florbäck Pershagen tillämpade 

Yvonne Hirdmans genussystemsteori på materialet samt använde kvalitativa och kvantitativa 

metoder för undersökningen. Undersökningen omfattar 380 recensioner av 175 bilderböcker och 

utfördes både genom kvalitativ och kvantitativ metod. Här redovisas hur 55 % av huvudpersonerna 

11 Statistiska centralbyrån. Tema utbildning. rapport 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas 
färdigheter. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0546_2013A01_BR_00_A40BR1302.pdf s. 28.

12 Statistiska centralbyrån. Tema utbildning. rapport 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas 
färdigheter s. 13.

13 Sundin, Maria. Lättläst: så funkar det. Jure, Stockholm. 2007 s. 16
14 Sundin. Lättläst: så funkar det. s .17
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i bilderböcker som förekom i BTJs sambindningslista 2002 var pojkar, 35 % flickor och 10 % par.15 

I undersökningen av genusaspekter visar det sig att det sällan uttalas direkt om genus i omdömena, 

endast i 4,2 % av recensionerna förekom kommentarer om genusaspekter.16 Resultatet av denna 

undersökning var att det behövs att fler lektörer beskriver huvudkaraktärerna i sina recensioner för 

att barnbibliotekarier ska kunna välja bilderböcker med allsidigt beskrivna pojk- och flickkaraktärer.

I Lundgrens uppsats från 2006 var syftet att undersöka vilka förutsättningar som bibliotekarier har 

att väga in genusaspekter när de köper in häst- och sportböcker, här användes hyllor i Tensta 

bibliotek som avgränsning av materialet. Här behandlades 353 omdömen om 175 titlar. Lundgren 

använde sig av Yvonne Hirdmans genussystem som teori och en kvantitativ innehållsanalys som 

metod.  Resultatet var att lektörsomdömena inte ger tillräckligt med information om genusaspekter 

för att bibliotekarier ska kunna dra några säkra slutsatser innan ett eventuellt bokinköp. Som en 

möjlig förklaring till varför det ser ut på detta sätt pekar Lundgren på det knappa utrymme som 

BTJs lektörer får för att beskriva personer. I instruktionerna från BTJ är person- tids- och 

miljöskildring samlade under en punkt, detta innebär att utrymmet för att beskriva personer, som är 

nödvändigt i för att också kunna ta upp genusaspekter är begränsat. Lundgren pekar också på att ett 

annat skäl till detta är för det inte uttryckligen står att genusaspekter skall nämnas i instruktionerna 

till de lektörer som skriver omdömena.17

Förmedlingsarbete på bibliotek

När det gäller forskning om lättläst litteratur finns, förutom den ovan nämnda texten, Vad är 

lättläst?, även en uppsats om arbetet med förmedlingsarbetet på svenska bibliotek. LL-böcker på 

bibliotek – en studie av bibliotekariers förmedlingsarbete av lättläst litteratur från 2007 av Stina 

Dahlberg. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med bibliotekarier för att se vilka problem 

som kan omge förmedlingen av denna mediekategori. I resultatet pekar Dahlberg på att arbetet med 

lättläst litteratur ofta är eftersatt på biblioteken. Detta beror delvis på att det sällan finns någon 

ansvarig för denna litteraturform men delvis också på bibliotekariernas begränsade personliga 

intresse och engagemang för LL. Dahlberg argumenterar för att det är viktigt att någon bland 

personalen får särskilt ansvar för LL-böckerna, därtill att personalen bör ha kunskap om vilka 

grupper LL riktar sig till samt dessa målgruppers specifika behov. Hon framhåller också att det vore

positivt om det förekom en tydligare styrning av hur detta område bör hanteras. 

Rasmus Grøn skriver i sin avhandling Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den aktuelle 

15 Florbäck Pershagen. Bilderböcker, genus och jämställdhet : en genomgång av Btj:s sambindningslistor s. 35.
16 Florbäck Pershagen . Bilderböcker, genus och jämställdhet : en genomgång av Btj:s sambindningslistor s. 40.
17 Lundgren. Bollen ligger hos lektörerna – En studie av hästböckers och sportböckers lektörsomdömen från BTJ ur 

genusperspektiv. s. 70.
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formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker18 från 2010 om 

litteraturförmedlingen på danska folkbibliotek. Han ämnar beskriva litteraturförmedlingsarbetet ur 

ett teoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv. Han menar att litteraturförmedlingsarbete måste 

ske som ett aktivt arbete för att synliggöra bibliotekets möjligheter och det ska främja bruket av 

bibliotekets litterära resurser.19 Grøn hänvisar till Åse Tveit och hennes teorier om 

förmedlingsarbetet som ett tekniskt förmedlingsarbete, information om placering och 

tillgängliggörande och personlig förmedling. Personlig förmedling delas in i tre underformer, 

personlig vägledning, direkt kontakt/hänvisning till event, som bokcirklar, arrangemang och 

föredrag, och indirekt kontakt i form av exponering.20 Vidare beskriver han hur det finns tre ramar 

för litteraturförmedling 1) mediets ram, 2) den institutionella/rumsliga ramen och 3) den sociala 

ramen. Grøn beskriver dessa tre ramar som tre från varandra åtskilda analysnivåer och menar att 

denna modell inkluderar litteraturförmedlingens centrala aktörer. 

[h]vor den inderste ramme [mediets ram] tematiserer litteraturen, omhandler den mellemste 
ramme [den institutionella/rumsliga ramen] biblioteket som producent af formidling, mens 
den yderste ramme [den sociala ramen] omhandler den omverden, hvori formidlingen er 
kulturelt og historisk forankret.21 

Mediets ram behandlar hur texten och textens författare kommunicerar med sina potentiella 

mottagare före och under själva läsupplevelsen. Författaren blir direkt kopplad till texten och 

förmedlare genom att delta i olika arrangemang. Den institutionella/rumsliga ramen hänvisar till det

fysiska förmedlingsrummet hur texten iscensätts och talar med en given institution (i detta fall 

biblioteket). Den sociala ramen hänvisar till det som påverkar litteraturförmedling som aktivitet. 

Det består av komplexa faktorer så som politiska, ekonomiska och demografiska faktorer.22 

I uppsatsen Talbokcirklar. Analys av bibliotekariers perspektiv på sitt litteraturfrämjande arbete för

talbokslåntagare (2015) av Malin Öhman så undersöks bland annat hur bibliotekarien uppfattar sin 

roll som litteraturförmedlare i arbetet med talbokslåntagare och då fokus på talbokscirklar. 

Resultatet från Öhmans intervjuer pekade på att i fallen med talbokscirklar för talbokslåntagare så 

var det inte främst litteraturförmedling som var viktigast i bibliotekariernas arbete, utan den sociala 

aspekten av arbetet värderades högre av både personal och låntagare. Vidare att det ligger mycket 

hos bibliotekariernas personliga egenskaper i arbetet med just denna målgrupp.23 Ytterligare en 
18 Grøn, Rasmus. Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på 

danske folkebiblioteker. Aalborg: Danmarks Biblioteksskole, Aalborg, 2010.
19 Grøn. Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne

på danske folkebiblioteker. s. 18.
20 Ibid., s. 15-16.
21 Ibid., s. 52.
22 Ibid., s. 53.
23 Öhman, Malin. Talbokcirklar. Analys av bibliotekariers perspektiv på sitt litteraturfrämjande arbete för 

talbokslåntagare. Högskolan i Borås. Kandidatuppsats. 2015. s. 30.
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uppsats om bibliotekariers litteraturförmedlingsarbete är Hur fungerar skolbiblioteken? En 

kvalitativ intervjustudie av skolbibliotekariers och pedagogers syn på litteraturförmedling från 

2015 av Emelie Hallenberg. I denna uppsats intervjuas fem informanter, både pedagoger och 

skolbibliotekarier, från fem olika skolor i Uppsala kommun om hur de ser på skolbibliotekens 

pedagogiska roll och vilken litteratur de anser bör läsas i skolan.  Här pekade resultaten på att 

respondenternas yrkesroll hade inflytande på deras syn av informationsförmedling. Pedagoger var 

mer intresserade av att föra samtal kring den litteratur som lästes inom ramen för undervisningen, 

bibliotekarierna hjälpte snarare eleverna att hitta litteratur för individuell läsning, eller för att läsa på

fritiden.24

Teori

Yvonne Hirdman skriver i Genus – om det stabilas föränderliga former om hur genus skapas genom

en förklaringsmodell med tre formler som söker tydliggöra genus och genom en förenkling också 

belysa det stereotypa tänket kring kön (då framförallt kvinnligt kön) och genus. Dessa tre formler 

söker att förklara vad en kvinna är/har varit, i förhållande till mannen. I dessa tankemodeller är 

mannen alltid A och kvinnan är i relation till A. 

A – icke a: detta är kvinna som i tanken man – icke man. I detta tänkande är kvinnan 

ickeexisterande, Hirdman menar att i de antika funderingarna kring människans förhållande till 

gudarna (uppåt) och naturen (nedåt), så är kvinnan inte närvarande. Kvinnan är inte relevant i 

diskussionen om det mänskliga.25

A – a: mannen och den lilla mannen. ”a är en ofullgången man. a är inte färdigbakad. a är ett 

måndagsexemplar. Ett slags maskinfel har uppstått. Det fattas något.”26 Detta är alltså tanken kring 

kvinnan som en ofullständig man. I detta är det kvinnliga, som utmärker sig genom mindre 

förstånd/kontroll/själ och mer kropp/kött, så är kvinnan mer natur, mindre kontrollerade, mer vild 

och sexuellt intresserade.27 Det är i denna tanke som kvinnan ses som en sämre sort av mannen. Om

en skulle konstruera en skala av könet man så skulle kvinnor vara en variation på denna skala. Detta

tänkande öppnar upp för, till viss del, flytande kategorier av kön på denna skala. Att vissa män 

kanske är mer a och vissa kvinnor har mer A i sig än andra.28

A – B: denna formel bygger på tänkandet kring kontraster och dikotomier. Kvinna och man går att, i

24 Hallenberg, Emelie. Hur fungerar skolbiblioteken? En kvalitativ intervjustudie av skolbibliotekariers och 
pedagogers syn på litteraturförmedling. Uppsala Universitet. Masteruppsats. 2015. s. 51.

25 Hirdman, Yvonne. Genus: om det stabilas föränderliga former. 1. uppl., Liber, Malmö. 2001. s. 27.
26 Hirdman. Genus: om det stabilas föränderliga former. s. 29.
27 Ibid., s. 29.
28 Ibid., s. 31.
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detta tankemönster, delas in i motsatspar där olika egenskaper som anses tillhöra könen också 

indelas i motsatspar.29  Att blanda egenskaper från dessa dikotomier blir tabubelagt och något som 

står utanför normen. 

Hirdman menar att genus skapas genom isärhållning. I formeln A – B så betonas ett totalt 

åtskiljande, där det handlar om vad som närmast kan beskrivas som två olika arter. Hirdman menar 

också att det kan gå att se A – B formeln som en mer utvecklad form av A – icke a och att det är 

genom detta som en kan se hur en tvåkönsmodell börja att ta form.30 

Hirdman menar att genussystemet bygger på två viktiga logiker. Den första är dikotomin, det vill 

säga isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas.  Den andra är den hierarkiska 

ordningen där mannen är norm, det är män som utgör normen för det allmängiltiga.31 Isärhållandet 

är något som finns överallt och genomsyrar både fysisk och psykisk ordning. Det är detta 

isärhållande som strukturerar sysslor, platser och egenskaper. Hirdman menar att isärhållningens 

grunduttryck finns i arbetsfördelningen mellan manligt och kvinnligt och i föreställningar om 

könen. Uppdelningen mellan platser, sysslor och egenskaper, ”...sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 

gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 sort 1.”,32 skapar mening då vi orienterar 

oss i världen efter platser, sysslor och sorter, exempelvis kvinnan är en kvinna för att hon lagar mat i

köket och mannen är en man för han fixar med bilen i garaget. Detta innebär också ett 

maktskapande, det skapas en legitimitet i avskiljandet mellan sorter, platser och sysslor.33

Det som Hirdman således gör är att belysa hur styrande normer och konventioner påverkar våra 

handlingar. Vi styrs av ett isärhållande mellan genus och den sociala hierarkin där kvinnor är 

underordnade mannen som utgör normen. Detta kallas för ett genuskontrakt. 

Hirdmans teori har även mötts av viss kritik. I texten Från patriarkat till genussystem – och vad 

kommer sedan? skriver Christina Carlsson Wetterberg att hon förespråkar en mer aktörsinriktad 

hållning till skillnad från Hirdman som är en strukturalistisk forskare.34 Det Carlsson Wetterberg 

efterfrågar är ett lite mer nyanserat perspektiv där frågan vrids från det systemtänkandet och mot det

mer aktörsnära och det historiskt specifika.35 Även Gro Hagemann har kritiserat Hirdman i sin text 

29 Ibid., s. 35.
30 Ibid., s. 36.
31 Hirdman, Yvonne. Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning. I Genushistoria: en 

historiografisk exposé. Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.). 113-133 Studentlitteratur, Lund, 
2004. s. 117.

32 Hirdman. Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning. s. 118.
33 Ibid., s. 118.
34 Carlsson Wetterberg, Christina. Från patriarkat till genussystem – vad kommer sedan?. I Genushistoria: en 

historiografisk exposé. Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.). 135-160 Studentlitteratur, Lund, 
2004. s. 136

35 Carlsson Wetterberg. Från patriarkat till genussystem – vad kommer sedan? s. 139.

10



Postmodernismen en användbar men opålitlig bundsförvant. Hon ifrågasätter om det är lämpligt att,

som Hirdman, verkligen säga att kön är mer fundamentalt än andra delar av den kulturella/sociala 

ordningen. Hon menar att det ligger en fara om denna tes skulle etableras som en generell förklaring

snarare än som en hypotes. Hagemann menar att detta skulle kunna leda till att 

...historiska analyser reduceras till att man testar generella modeller eller till att man utforskar 
förhandsdefinierade modeller fungerar i historiska kontexter.36

Hagemann menar att det som är historieforskningens styrka är att en historisk analys skulle bestå i 

en sammansatt och komplex historisk verklighet där  flera faktorer samverkar. 37 Hagemann menar 

också att det i Hirdmans sätt att beskriva genuslagen inte finns rum för historiska aktörer eller 

historisk mångfald.38 Paulina de los Reyes kritiserar genussystemet i sin text Det problematiska 

systerskapet. De los Reyes tar här fasta på hur den traditionella genushistoriska forskningen förbiser

maktrelationer som uppstår mellan kvinnor genom att bortse från både etnicitet och klass.39 De los 

Reyes menar att 

[k]vinnors likhet eller särart har diskuterats med männen som referenspunkt vilket har gett 
föga utrymme för en mångsidig förståelse av kvinnlighet eller för att kunna se olikheter 
mellan kvinnor och likheter mellan kvinnor och män.40

Hon menar alltså att svensk genusforskning ofta har varit så fokuserad på de maktrelationer som 

finns mellan män och kvinnor, ofta vita i medelklassmiljö, att den glömt bort eller helt bortsett från 

att det återfinns maktrelationer mellan kvinnor som bygger på socialstatus, klass och etnicitet. Hon 

menar att den uppmärksamhet som ägnats åt kvinnlighetens historiska formering i Sverige har 

”...förbisett etnicitetens betydelse för samtida alternativa kvinnligheter och uppkomsten av en 

hegemonisk kvinnobild.”41 i och med detta går det att konstatera att olika studier som behandlar hur 

kvinnlighet och könshierarkier formas i arbetsliv och i samhälle har implicit eller explicit utgått från

att Sverige är ett etniskt homogent land. Följden av detta menar de los Reyes är att den svenska 

historieskrivningen, iallafall hittills, reproducerar bilder och ”..föreställningar om ett 'oblandat' 

Sverige.”42 Hon menar att Hirdmans genussystem endast fokuserar på kvinnans underordning inför 

mannen men utelämnar hur etnicitet kan påverka förtryck och skapa maktrelationer mellan 

kvinnor.43

36 Hagemann, Gro. Postmodernismen en användbar men opålitlig bundsförvant. I Genushistoria: en historiografisk 
exposé. Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.). 161-185 Studentlitteratur, Lund, 2004. s. 165.

37 Hagemann. Postmodernismen en användbar men opålitlig bundsförvant. s. 165.
38 Ibid., s .167.
39 de los Reyes, Paulina. Det problematiska systerskapet. I Genushistoria: en historiografisk exposé. Carlsson 

Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.). 189-207 Studentlitteratur, Lund, 2004. s. 190.
40 de los Reyes. Det problematiska systerskapet. s. 192.
41 Ibid., s. 193.
42 Ibid., s. 193.
43 Ibid., s. 197.
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METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNING
Materialet består av de så kallade lektörsomdömena som ges ut av BTJ. Dessa lektörsomdömen är 

korta recensioner av titlar som samlas i ett häfte som ges ut 24 gånger per år och ska fungera som en

inköpsvägledning för biblioteken. I detta häfte presenteras ca 5000 svenska böcker för vuxna och 

1300 för barn och unga per år. De olika titlarna presenteras ofta med omslagsbild (ibland saknas 

dock dessa) och kortare recensioner eller redaktionella kommentarer.44 Detta presenteras inte bara i 

de tryckta häftena som delas ut till de bibliotek som prenumererar på tjänsten, utan också på BTJs 

hemsida, där en kan ta del av titlarnas omdömen om en har tillgång till en inloggning. Det anses 

allmänt att BTJ har en stor påverkan på vad som köps in och bibliotekarier är hänvisade till deras 

recensionslistor då lättläst litteratur oftast inte kommit ut i handeln då biblioteken gör sina 

beställningar.45 Omdömenas omfattning är generellt omkring 120-150 ord och ska behandla sådant 

som motiv, handling, person-, tids- och miljöskildring, och språk.46 

Datainsamling

Tjänsten som används för att söka i BTJs databas går under titeln BURK-sök. BTJ beskriver 

BURK-sök som bibliotekens databas. Där återfinns information om såväl äldre som nyare titlar och 

BTJ menar att det är ett enkelt sätt för biblioteken att söka bland ”miljontals bibliografiska poster 

från svenska folkbibliotek.”47 Databasen innehåller över 2,2 miljoner poster och utökas årligen med 

cirka 70 000 nya poster. BURK innehåller en mångfald olika medier, då bland annat tryckta böcker, 

talböcker, kartor och CD-skivor.48 

För att hitta recensioner av LL för vuxna på BTJs hemsida så genomfördes två sökningar. Den 

första var en fritextsökning med texten 'lättläst vux*'. Detta för att få med alla möjliga variationer av

ordet 'vuxen'. Sökningen avgränsades sedan med datumen av de aktuella åren (exempelvis 2012-01-

01 och 2012-12-31). Anledningen till valet att söka på ett år i taget var för att få bättre uppfattning 

om vad som givits ut under vilket år. Sökningen begränsades ytterligare till mediet böcker i BTJs 

avancerade sökning. Den andra sökningen bestod i att klicka i de kategorier som finns i BTJs 

avancerade sökningsformulär. Här begränsades sökningen med att fylla i medietypen böcker – 

lättläst, vuxenkategorin och datumavgränsningen. Dessa två sätt att söka på genererade två helt 

olika träffar. 

44 Bibliotekstjänst. Inköpskataloger – effektiva urval och enkla köp. http://corp.btj.se/?id=809 (Hämtat 2015-12-02).
45 Florbäck Pershagen . Bilderböcker, genus och jämställdhet : en genomgång av Btj:s sambindningslistor s.16.
46 Florbäck Pershagen . Bilderböcker, genus och jämställdhet : en genomgång av Btj:s sambindningslistor s. 28.
47 Bibliotekstjänst. Burk-sök – bibliografisk information om medier. http://corp.btj.se/?id=832 (Hämtat 2015-12-02).
48 Bibliotekstjänst. Burk-sök – bibliografisk information om medier. http://corp.btj.se/?id=832 (Hämtat 2015-12-02).
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När sökningen var genomförd så kopierades titel, författare, lektörsomdöme och viss bibliografisk 

information till ett textdokument. Utifrån detta dokument kodades titlarna i Open Office CALC 

(opensource versionen av Excel) för att få en överblick av materialet och ökade 

bearbetningsmöjligheter. När alla titlar var kodade, eventuell facklitteratur som följt med i första 

steget blev här bortsållat, så var antalet titlar på 81.

Metod

Den metod som kommer att användas, det vill säga kombinationen av en kvalitativ del och en 

kvantitativ del, är i mångt och mycket inspirerad av de tillvägagångssätt som Lundgren och 

Florbäck Pershagen genomförde sina uppsatser då dessa behandlar ett liknande område. Mikael 

Hjerm och Simon Lindgren skriver i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys49 om hur 

kvalitativ och kvantitativ metod kan integreras med varandra. Detta innebär att fler aspekter av 

forskningsfrågan kan bli belyst än vad som skulle skett om en bara använde den ena eller andra 

metoden.50 Den strategi som denna uppsats bygger på kallas 'sequential transformative strategy' som

bygger på två separata delstudier där ingen av typerna är att betrakta som primär. I denna låter en ett

teoretiskt perspektiv eller ett begreppsligt ramverk som valts på förhand, vägleda studien.51 Det är 

med bakgrund i detta som denna undersökning kommer att ske.

Undersökningen omfattar 81 omdömen om lika många titlar. Efter en snabb överblick av materialet 

konstruerades ett antal frågor som sedan ställdes vid en noggrannare genomläsning av materialet för

den kvantitativa delstudien. Med begreppet huvudkaraktär menas här den karaktär som omdömet 

för titeln beskriver som centrala, alltså huvudrollen. 

 Vilken könsidentitet har huvudkaraktärerna?

 Vilken könstillhörighet har författaren?

 Vad beskrivs titeln handla om?

 Om en karaktärs sexualitet omtalas, vilken sexualitet har den då?

För att se vad för könsidentitet som huvudkaraktären beskrivs att ha så har jag sett till vilket 

pronomen som lektören använt i beskrivningen av karaktären och utgått ifrån detta. När det gäller 

författarens könstillhörighet så tittade jag helt enkelt på vilket namn personen använde sig av och 

om det inte gick att utröna utifrån dessa så genomfördes en sökning på internet efter författaren för 

att se vilket pronomen som där använts. Dessa frågor, tillsammans med data om vilket förlag som 

stod bakom utgivningen, vilket BTJ-häfte som titeln publicerats i, tillsammans med titel och 

49 Hjerm, Mikael & Lindgren, Simon, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2010 
50 Hjerm & Lindgren. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. s. 138.
51 Ibid., s. 140.
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författare, skrevs in i ett Open Office CALC blad. I CALC dokumentet utfördes uträkningar för att 

kunna beräkna procentenheter och med hjälp av programmet så gjordes även de diagram som 

används nedan. Den kvantitativa delen av den här studien är snarlik den som Florbäck Pershagens 

och Lundgrens uppsatser från 2004 respektive 2006. Det förefaller rimligt att göra en liknande 

undersökning omkring tio år senare för att se om det har hänt något i lektörsomdömena eller om det 

fortfarande finns svårigheter för bibliotekarier att välja genusmedvetna titlar. 

Hjerm och Lindgren beskriver tillvägagångssättet för att genomföra en kvalitativ analys. De redogör

för en tredelad modell där de olika stegen både kan hållas åtskilda men också flyta in i varandra. 

För att genomföra detta skall datamaterialet först ordnas grovt (kodning), sedan ordnas materialet 

lite mer noggrant (tematisering) för att slutligen användas som utgångspunkt i analyser och 

slutsatser (summering).52  I genomförandet av denna uppsats så flöt dessa steg ihop med varandra 

och ledde till att det blev en ganska organisk process. Det som kommer att utföras här är således en 

tematisk kvalitativ textanalys med fokus på genusaspekter. De teman som framträdde tydligast i 

mina första genomläsningar av det insamlade datamaterialet var 'föräldraroller' och 'stereotypa 

framställningar av könade identiteter', som en underkategori till det sistnämnda temat återfinns 

'könade yrkesidentiteter'. Med könade yrkesidentiteter avses huruvida karaktärer i titlarna beskrivs i 

omdömena att ha yrken som är stereotypa för deras könsidentitet, exempelvis att det är kvinnlig 

karaktär som beskrivs vara sjuksköterska medan en manlig karaktär beskrivs vara mekaniker. För 

att sedan kunna fylla dessa teman med material från omdömena så lästes recensionerna igenom 

noggrant och citat lämpliga för analysen togs fram. 

52 Hjerm & Lindgren. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. s. 88.
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Figur 1. Fördelning av författarnas kön

DEN FÖRSTA DELSTUDIEN
Den kvantitativa delen av denna undersökning bygger till stor del på Florbäck Pershagens och 

Lundgrens uppsatser. Florbäck Pershagens uppsats är mer fokuserad på huvudkaraktärernas 

könsidentitet medan Lundgren även undersöker författarnas könsidentitet. Det som nedan kommer 

att genomföras är en kombination av dessa, författare och huvudkaraktärernas könsidentitet kommer

att undersökas samt hur fördelningen ser ut mellan huvudkaraktärernas könsidentiteter inom olika 

gener. 

För denna undersökning så noterades författarnas kön efter de författarnamn som angavs för 

respektive titel i BURK-sök. De tilldelades koder och delades in i fyra grupper nämligen 'kvinna' 

för en eller flera kvinnor, 'man' för en eller fler män, 'man+kvinna' för par, och 'okänt' om det inte 

gick att ta reda på författarens könsliga tillhörighet med hjälp av en sökning på internet. 

Man 53,1 %

Kvinna 43,2 %

Man+Kvinna 1,2 %

Okänt 2,5 %

I figur 1 syns det att över hälften av titlarna (43 st.) var skrivna av män, och att 35 av titlarna hade 

en kvinnlig författare eller flera. En av titlarna var skriven av både en man och en kvinna, och två 

var skrivna under pseudonym där den könsliga identiteten inte gick att utröna. Detta är till synes en 

ganska jämn fördelning mellan författarnas kön. Dock är antalet titlar med kvinnliga författare 10 %

lägre än antalet titlar som är författade av män. I Lundgrens uppsatsarbete var 47 % av titlarna 

skrivna av män och 46 % av kvinnor.53 Även om, som figur 1 visar, det är en tämligen jämn 

fördelning så kan den bli ännu jämnare.

När det gäller fördelningen mellan huvudkaraktärernas könsidentiteter i recensionerna så visar det 

sig att 38 % av karaktärerna tillskrivs en manlig identitet, 28 % av karaktärerna tillskrivs en 

53 Lundgren. Bollen ligger hos lektörerna – En studie av hästböckers och sportböckers lektörsomdömen från BTJ ur 
genusperspektiv. s. 34.
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kvinnlig. 30 % av recensionerna beskriver att titlarna handlar om par (både en man och en kvinna), 

det ska dock tilläggas att även om det var par i huvudrollen så behövde de inte nödvändigtvis ha en 

romantisk eller sexuell relation, men alla par som hade en romantisk eller sexuell relation beskrevs 

vara heterosexuella. I 5 % av titlarna går det inte att avgöra könstillhörigheten utifrån 

lektörsomdömet. Här är fördelningen något jämnare än i Florbäck Pershagens material, där 48 % av

titlarna hade en manlig huvudkaraktär, 31 % hade en kvinnlig huvudkaraktär, 8,6 % hade ett par 

som huvudkaraktär, alltså en man och en kvinna, och 12,6 % hade antingen obestämt genus eller 

flera huvudpersoner med olika kön eller så saknades en huvudkaraktär.54

Som synes i figur 2 så är det även här, i likhet med fördelningen mellan författarnas kön, en ganska 

jämn fördelning. Antalet kvinnliga huvudkaraktärer i recensionerna är dock 10 % färre än de 

manliga huvudkaraktärerna. När det gäller både huvudkaraktärens könsliga identitet och 

författarens så är det med andra ord genomgående färre som tillskrivs en kvinnlig identitet. Alla de 

titlar med par som huvudkaraktärer, vars sexualitet omnämns i omdömet, är heterosexuella. Det 

finns en titel som omnämner homosexualitet, där omnämns det bara i förbifarten och har inget med 

huvudkaraktären att göra.55  Utöver detta heteronormativa mönster, kan det också konstateras att 

förekomst av huvudkaraktärer som är homo- trans- eller bisexuella, inte heller omnämns inte i BTJs

recensioner. Denna frånvaro av ickeheteronormativt kodade identiteter i den lättlästa litteraturen, 

kan leda  till svårigheter för bibliotek och bibliotekarier att främja allsidighet i 

litteraturförsörjningen och verka för det demokratiska samhället och fri åsiktsbildning.56 

När det kommer till relationen mellan författarens könsliga identitet och huvudkaraktärens identitet,

som illustreras nedan i figur 3, visar det sig att kvinnor skriver i större utsträckning om andra 

kvinnor – i 51 %  av titlarna i som kvinnor författat handlar innehållet om andra kvinnor. 37 % av 

54 Florbäck Pershagen. Bilderböcker, genus och jämställdhet : en genomgång av Btj:s sambindningslistor. s. 34. 
55 Pia Lindestrand om Ny i butiken  av Andersson, Sarah och Lindqvist, Lars. BTJ-häftet 2014:18. 
56 SFS 2013:801. Bibliotekslag 2§.
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de titlar i omdömet skrivna av kvinnor hade män som huvudkaraktär och 11 % av recensionerna om

titlar författade av kvinnor hade både en man och kvinna i huvudrollen. 

När det kommer till de manligt identifierade författarna så ligger kategorin par i tydlig ledning. En 

bidragande orsak till varför det ser ut på detta vis är serien om paret Anna och Jonas av som är 

skriven av Hans Petterson. Petterson har skrivit tio titlar om det heterosexuella paret och deras 

problem och vardag. Petterson står för över hälften av titlarna som behandlar en man och en kvinna 

i huvudrollen, sammanlagt är det 19 titlar som behandlar detta ämne. Skulle en räkna alla titlar som 

handlar om Anna och Jonas som en så skulle 29 % av titlarna som är författade av män innehålla 

handlingar om par.

Som andra kategori så skriver män om andra män, det är 16 titlar som tillhör denna kategori. 

Glappet mellan manliga och kvinnliga huvudkaraktärer är betydligt större hos männen än hos de 
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Figur 3. Kvinnliga författares huvudkaraktärers 
könsidentitet

Figur 4. Manliga författares huvudkaraktärers könsidentitet



kvinnliga författarna. De kvinnliga författarna skriver om kvinnliga huvudkaraktärer i 12 % fler 

titlar än vad de behandlar manliga huvudkaraktärer. De manliga författarna behandlar manliga 

huvudkaraktärer i 23 % fler titlar än de behandlar kvinnliga karaktärer. 

Temaindelning

Figur 5 visar en övergripande temaindelning av de olika titlarna. För att kunna ge en rättvis 

representation av de olika titlarna så har det tillskrivits fler än en tematisering där det funnits behov 

av detta. De tre vanligast förekommande teman är 'familj', 'kärlek' och 'relation'. En kan tycka att 

dessa liknar varandra, det gör de också till viss del. Relationer kan dock vara vänskapsrelationer och

inte nödvändigtvis handla om kärleksrelationer. De som räknas som familj kan handla om relationen

mellan föräldrarna utan att nödvändigtvis handla om kärlek. Därför är dessa tre åtskilda. I 

spänningskategorin så förekommer titlar som går att räkna som deckare eller thrillers, eller har ett 

av lektören uttalat element av spänning. Under kategorin 'historia' så återfinns titlar så som Per-

Andes Fogelströms  Barn av min stad och andra titlar som beskrevs handla om hur det var förr. I 

'klassiker' går det att finna sådant som är upptaget i den litterära kanon och som generellt brukar 

beskrivas som klassiker. I temat 'ny i Sverige' återfinns titlar som beskrevs handla om hur det är att 

komma som nyanländ till Sverige och de eventuella hinder som då kan uppstå. Under kategorin 

'humor' hittas titlar som lektören beskrivit som roliga. I temat 'åldrande' återfinns titlar som handlar 

om åldrande, demens och liknande teman. Detta exkluderar 15 titlar som inte passade in i någon av 

dessa beskrivningar. Dessa handlar om bland annat en sköldpadda som diskuterar livsfilosofi, en 

fantasyroman, en om hur det är att ta studenten och ett antal titlar där bokens handling inte beskrivs.

Det är delvis med utgångspunkt i dessa kategorier som den kvalitativa analysen i den andra 
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Figur 5. Temaindelning av materialet



delstudien tar fäste, och då framförallt i kategorin familj med fokus på föräldraroller. 

I figur 6 syns temafördelningen för titlar med kvinnlig huvudkaraktär.57 Här illustreras att detta 

material domineras av titlar som behandlar temat familj och hur det är att komma som ny till 

Sverige. 

Det är också ganska vanligt att kvinnliga huvudkaraktärer återfinns i titlar som handlar om 

relationer, åldrande eller humor. Att kvinnliga huvudkaraktärer förekommer i sådant som klassas 

som klassiker eller historia är däremot ganska ovanligt.

Figur 7 visar temaindelning för manliga huvudkaraktärer.58 När det rör titlarna med manliga 

57 Antalet titlar som inte faller in i någon av kategorierna är fem stycken.
58 Antalet titlar som inte faller in i någon av kategorierna är sex stycken.
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Figur 6. Temaindelning för kvinnliga huvudkaraktärer

Figur 7. Temaindelning för manliga huvudkaraktärer



huvudkaraktärer ser fördelningen något annorlunda ut, även här är det temat familj som omfattar 

flest titlar, men även spänningskategorin har ett högt antal titlar. De kategorier som kommer där 

efter, vad gäller antalet titlar, är ny i Sverige och kärlek. 

Det finns alltså vissa gemensamma beröringspunkter mellan de titlar som har män och de titlar som 

har  kvinnor som huvudkaraktärer, men även vissa skillnader. Att det finns så uppenbara skillnader 

mellan de teman som har manliga respektive kvinnliga huvudkaraktärer kan ses som ett uttryck för 

den isärhållningslogik som Hirdman menar används för att upprätthålla genussystemet. 

När det gäller sådana titlar som har både en man och en kvinna som huvudkaraktär – vars 

temafördelning syns i figur 859 – är det många av dessa som handlar om relationer. Att titlar som 

handlar om både män och kvinnor handlar om familj eller kärlek förekommer också, om än inte i 

lika stor utsträckning som det handlar om relationer. 

Som synes i figur 2 finns en ganska jämn fördelning mellan huvudkaraktärernas kön, det är först när

en undersöker vilka teman dessa är fördelade i som stora skillnader kommer fram (se figur 7 och 8).

Dessa skillnader och sättet att behandla kvinnliga huvudkaraktärer och manliga huvudkaraktärer 

annorlunda upprätthåller och reproducerar ett statiskt genussystem bestående av dikotomier. Detta 

bidrar till upprätthållandet av ett mönster som de båda könens potential begränsas av då det 

förnekar eller osynliggör de möjligheter som finns utanför denna ram.

59 Antalet titlar som inte gick att placera i någon kategori var här tre stycken. 
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DEN ANDRA DELSTUDIEN
Här presenteras och analyseras de teman som arbetats fram i enlighet med den metod som Lindgren 

och Hjerm presenterar i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2010). De menar att 

tematisering inte bara är ett sorteringsarbete utan en avgörande del i analysen då de kopplingar och 

mönster som är betydelsefulla för undersökningen framträder.60 I materialet så var det främst två 

huvudkategorier som framträdde som viktiga för att kunna besvara frågeställningen, om hur olika 

könade identiteter beskrivs i BTJs sambindningslistor, nämligen 'föräldraroller' och 'stereotypa 

framställningar av könade identiteter'. Dessa teman har också stark koppling till genreindelningen 

som diskuteras mer ingående i föregående kapitel.

Föräldraroller

Vid en närmare läsning av materialet så visade det sig att många av titlarna handlade om 

föräldraroller. Exempel på hur kvinnligt könade identiteter är beskrivna i omdömena syns bland 

annat i recensionerna av Bente Bratlunds Kära Ruth och Du lärde mig kärlek. Båda dessa titlar 

beskrivs handla om åldrande mödrar och deras relation med en dotter. Mödrar i omdömena beskrivs

som oroliga ”[d]en handlar om biträdet Helenas problem och stora oro, hennes skoltrötte son 

Kalle...”.61 Kvinnor som inte direkt beskrivs som att vara faktiska föräldrar har ändå någon form av 

omhändertagande och omvårdande roll. Detta syns i recensionen av Barnmorskan som räddar liv 

författad av Christina Wahldén, vilken handlar om 

...den afghanska barnmorskan Sadias möte med en tonårsflicka som förts till sjukhus av sin 
svärmor för att förhoppningsvis föda en son. Komplikationer tillstöter under 
förlossningsarbetet, bara ett snabbt kejsarsnitt kan rädda den unga moderns och barnets liv, 
men det finns bara manliga kirurger tillgängliga. Ska Sadia lyckas övertala svärmodern att 
låta en man behandla hennes sons hustru?62

Kvinnor tilldelas också rollen som den drivande kraften när det kommer till att vilja skaffa barn och

mannen får representera ett visst motstånd till detta. De manliga karaktärerna beskrivs ofta i 

omdömena som mindre kapabla föräldrar. Ett exempel kommer från omdömet om En andra chans 

av William Kowalski. 

Dre och hans mamma är fattiga men kämpar på. När Dre blir njursjuk och behöver en ny 
njure besöker Linda hans pappa i fängelset...63

Här är pappan bokstavligen frånvarande då han sitter i fängelset medan mamman är tillsammans 

60 Hjerm & Lindgren. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. s. 94.
61 Pia Lindestrand om Ny i butiken  av Andersson, Sarah och Lindqvist, Lars. BTJ-häftet 2014:18 
62 Pia Lindestrand om Barnmorskan som räddar liv av Wahldén, Christina. BTJ-häftet 2014:18 
63 Rebecca Lindskog om En andra chans av Kowalski, William. BTJ-häftet 2013:20 
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med sonen och kämpar för deras överlevnad. Ett annat exempel där det är tydligt att mannen inte är 

van förälder är i recensionen av Per Alexanderssons Simhallen . 

Det här är en kort, lättläst berättelse om en far vid namn Farid som följer sina barn till 
simundervisningen eftersom hustrun är sjuk. Fadern känner sig otrygg i denna ovana 
situation. Det händer några "malörer" som han tycker känns pinsamma, men när de åker hem 
är han glad trots allt, och tycker att det har varit roligt att vara tillsammans med barnen och att
få deras uppskattning.64

Här är det implicit uttalat att det är vanligtvis hustrun som tar hand om barnen, åtminstone följer 

dem till simundervisningen. I omdömet för Försvunnen av Hans Peterson så tappar pappan bort sitt 

ena barn när han tagit dem till parken för att leka. ”Som pappa tar han sina tvillingar Ture och Ella 

med till parken. Där träffar han Omar, och medan tvillingarna leker pratar Omar och Jonas om 

allvarliga saker. Plötsligt är Ture försvunnen...”65 Utifrån denna recension går det att tolka det som 

om att pappan skulle vara sämre på att ta hand om barnen än vad mamman skulle vara, då han 

lyckas tappa bort ena barnet medan han är upptagen med att prata (med en annan man) om viktiga 

saker.

I Farsa vid femton av Joanna Kenrick så måste pappan lära sig vad det innebär att vara förälder.

Han är femton år precis som sin flickvän Emma och ingen har ens tänkt tanken på att deras 
relation kan leda till barn. De skyller på varandra och det tar ett tag innan Mickey kan fatta det
hela. Som tur är finns det en vuxen släkting som hjälper honom att bearbeta situationen och i 
någon mån sätta in honom i vad det kommer att innebära - inte bara för den blivande 
mamman utan också för honom som farsa.66

Ur de citat som nämnts ovan går det att urskilja ett mönster. Kvinnor skulle vara bättre lämpade att 

ta hand om barn, de har inte tappat bort dem, sitter inte i fängelse eller är ovana att ta hand om 

barnen på simundervisningen. Männen beskrivs inte som att vara de främsta vårdnadshavarna och 

det är inte de som tilldelas de mest omhändertagande rollerna. Detta i enlighet med Hirdmans 

beskrivningar av isärhållandet där det ena könet inte ska överträda dikotomins gränser och ta sig an 

det andra könets 'uppgifter'.  

Det finns givetvis tillfällen som bryter mot detta mönster där pappan beskrivs som en sämre 

förälder. Ett exempel där pappan beskrivs med positiva ord är i omdömet av boken Jag kan bli 

rektor av Christina Wahldén. Den handlar om ”...om den fattige, kloke och kärleksfulle Ali och hans

fem döttrar.”67  Det finns även de tillfällen som direkt talar emot att det är mamman som ska ha 

huvudrollen som föräldrar till barnen. Båda dessa exempel är från omdömen av böcker skrivna av 

Hans Peterson och då i serien om Anna och Jonas. Den ena är Kyssen där det ”[i]ndirekt sägs att 
64 Inger Alexandersson om Simhallen av Alexandersson, Per.  BTJ-häftet 2014:10. 
65 Eva E:son Fransson om Försvunnen av Peterson, Hans. BTJ-häftet 2014:06.
66 Margareta Brengdahl om Farsa vid femton av Joanna Kenrick.  BTJ-häftet 2012:08.
67 Lena Kjersén Edman. Om Jag kan bli rektor av Wahlden Cristina. BTJ-häftet 2014:18. 
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normen i Sverige är att en man och en kvinna är gifta och föräldrar; barnen tas om hand av båda.”68 

Den andra är Vardag där det uttrycks att föräldrarna delar på ansvaret. 

Sedan läsaren sist fick en inblick i parets liv har de blivit tvillingföräldrar som arbetar 
varannan vecka. Den här veckan är Jonas hemma med barnen och har fullt upp.69

Som visat finns det visserligen omdömen med beskrivningar av titlar där mönstret bryts, men de är 

ganska få. Detta kan delvis ha sin grund i tankemodellen som Hirdman beskriver som A – B, där 

män (A) och kvinnor (B) hålls helt åtskilda och där egenskaper tillhör antingen A eller B, men 

aldrig A och B. I detta tankemönster är omhändertagandet av barn och familj något som tillhör det 

kvinnliga, och när en man ska utföra sådana sysslor upprätthålls genussystemet genom att det går 

dåligt eller misslyckas. 

Stereotypa framställningar av könade identiteter

de los Reyes menar att det är viktigt att genusanalyser även tar med aspekter som rör klass och 

etnicitet, då dessa ingår i strukturer som påverkar maktrelationer.70 Könsidentiteter är med 

utgångspunkt i detta resonemang med andra ord inte frikopplade från andra former av sociala 

kategoriseringar. Bourdieu skriver i Den manliga dominansen om hur det, genom en indelning av 

ting och verksamheter som utgår från en motsättning mellan manligt och kvinnligt, skapar ett 

sociologiskt konstruerat tankemönster. Detta schema, när det beskrivs som naturligt, både skapas, 

naturaliserar och osynliggör sociala dominansförhållanden som ligger till grund för 

könsuppdelningen.71 De distinktioner som skapar motsättningen mellan manligt och kvinnligt i detta

tankemönster bygger på dikotomier. Männen tillhör det yttre, det offentliga, det officiella och har att

utföra alla tillfälliga, riskfyllda och iögonfallande handlingar. Kvinnorna tillhör emellertid det inre, 

det nedre och utför det dolda och privata (husliga) arbetet.72 Män och kvinnor delas även in i 

dikotomierna ovanpå/under, torr/fuktig, rörlig/orörlig och aktiv/passiv.73 Även detta är del i 

Hirdmans beskrivning av genussystemet, där isärhållande av dessa dikotomier är av vikt för att just 

upprätthålla genussystemet.

Ett exempel där kvinnan är helt passiv, hon kan inte ta sig någonstans är i omdömet om Tusenblad 

av Birgitta Broucht där ”[b]oken handlar om den gamla kvinnan Tusenblad som halkat i sitt badkar. 

Hon kan varken ta sig upp eller kalla på hjälp, så hon försjunker i sina minnen.”74 Enligt detta 

68 Monica Waleij om Kyssen av Peterson, Hans. BTJ-häftet 2014:09. 
69 Kristofer Flensmarck om Vardag av  Peterson, Hans. BTJ-häftet 2013:20. 
70  de los Reyes. Det problematiska systerskapet. s. 189.
71 Bourdieu, Pierre. Den manliga dominansen. Göteborg: Daidalos, 1999, s. 20.
72 Bourdieu. Den manliga dominansen. s. 43.
73 Ibid., s. 30.
74 Monica Waleij om Tusenblad av Boucht, Birgitta. BTJ-häftet 2014:24.
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omdöme så blir kvinnan helt oförmögen till att ha agens i sitt eget liv och styra över sitt eget öde. 

Hon finner sig i situationen och förefaller inte vara motvillig och försjunker i den fysiskt passiva 

aktiviteten att minnas. Ett annat exempel där kvinnan beskrivs som, om än inte fast i ett badkar, 

passiv återfinns i recensionen av Ensam och fri av Kirsten Ahlburg där har 

Lena, 52, har gjort i ordning en fin middag för att fira sin make Olas namnsdag, men han 
kommer inte hem direkt efter jobbet. Hon sitter ensam och väntar medan maten blir 
förstörd.75

I recensionen av denna bok beskrivs kvinnan bli stillasittande tills det att hennes make kommer hem

med  läppstiftsfläckar på sin vita tröja och han meddelar att han vill skiljas från Lena. I detta 

omdöme är inte bara kvinnan den som passivt fått sitta hemma och vänta på att maken ska komma 

hem och be om en skilsmässa. Implicit säger den också att medelålderskvinnor inte är sexuellt 

attraktiva för en man i deras ålder då maken Ola lämnar Lena för en yngre kvinna. Omdömet 

beskriver inget om hur hon går vidare från detta utan beskriver endast hur hon sitter och väntar. 

Bland omdömena återfinns exempel där kvinnan verkar ha levt för sin familj. Detta illustreras i 

recensionen av titeln Noors trädgård av Sara Wadell.

Noor lever med sin man och barnen har blivit vuxna och flyttat. Hennes liv i förorten är 
ensamt och grått. Hon tycker inte om sitt jobb i tvättstugan och hennes man jobbar hela 
tiden.76

Omdömet beskriver hur Noors liv först efter det att hon inte längre behöver ta hand om barnen som 

hennes liv har blivit tomt. Det är först när hon tar sig an ett litet projekt som går ut på att göra fint 

på gården och ta hand om en trädgård som hennes liv får ett innehåll igen. Även i omdömet av 

Souads väskor av Cecile Seim beskrivs handlingen också vara om en kvinna som inte trivs i sin 

tillvaro. Här beskrivs det att mannen har ett arbete medan hon beskrivs som en mamma som inte 

trivs i mörker och kyla.

Souad, huvudpersonen i boken och mamma i en till Sverige inflyttad familj, får sin historia 
kortfattat och ömsint berättad. Familjen, tre barn och två föräldrar, påverkas olika av det 
främmande och kalla landet. Barnen går i skola, anpassar sig till det nya livet och får 
kamrater. Mannen har ett arbete som han går till, och det är underförstått att det också 
fungerar bra. Souad däremot, fryser och tycker inte om mörker och kyla.77 

En kan se dessa citat från omdömena om Noors trädgård och Souads väskor som en bekräftelse av 

vad Bourdieu skriver i Den manliga dominansen om hur kvinnor förpassas till det privata och 

husliga sfären, här då de båda kvinnornas epitet är att vara eller ha varit mor.78 Om en skulle vilja 

75 Pia Lindestrand om Ensam och fri av Ahlburg, Kristen. BTJ-häftet 2013:20.
76 Kitte Arvidsson om Noors trädgård av Wadell, Sara.  BTJ-häftet 2013:08. 
77 Eva E:son Fransson Souads väskor av Seim, Cecilie. BTJ-häftet 2012:19. 
78 Bourdieu. Den manliga dominansen. s. 43.
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göra en analys av hur romanen Souads väskor framställs i omdömet skulle det vara lämpligt att 

inkorporera de los Reyes teorier. Här präglas bilderna av de könade identiteterna även av 

etnicitetsrelationer, de är nyinflyttade till Sverige, men även klass, mannen har ett arbete men inte 

Souad, som en bör ta hänsyn till. En bibliotekarie som vill arbeta med denna titel skulle behöva titta

på hur Souad beskrivs i förhållande till andra kvinnor av annan etnicitet och/eller klass.

I serien om Sara och Samir av Tomas Drömstedt så exemplifieras fler karaktärsdrag i olika 

omdömen som kan tolkas som stereotypa för kvinnligt könade identiteter. I omdömet om Sara och 

Sami slösar och sparar så är det Sara som inte kan eller vill planera ekonomiskt utan det är Samis 

roll i förhållandet. 

Delad ekonomi innebär ofta kompromisser. Sara och Sami är visserligen kära men har olika 
preferenser. Sara vill bums köpa det hon gillar, äta gott, semestra vid Medelhavet. Sami 
tänker långsiktigt, lagar billig mat och tänker på ekonomin.79 

Även om det i många fall följer isärhållandetslag och de dikotomier som beskrivs finnas mellan 

könen i genussystemet så finns det vissa tillfällen där mönstret bryts och kvinnliga karaktärer får 

vara aktiva. Ett exempel där de kvinnligt könade huvudkaraktärerna beskrivs att ha både agens och 

är kapabla att aktivt förändra situationen är i recensionen av Kaffe med rån av Catharina Ingelman-

Sundberg. 

Pensionärsligan Märtha, Snillet, Krattan, Stina och Anna-Greta vantrivs i sitt servicehus. 
Säkert skulle de ha det bättre i ett fängelse och de bestämmer sig för att begå ett rejält brott för
att ändra boendet. Brottet begås på ett sinnrikt och mycket produktivt sätt.80

Även om det är möjligt att Snillet och Krattan skulle kodas som manliga huvudkaraktärer så lyckas 

de kvinnliga huvudkaraktärerna med att ta beslut och aktivt förändra en situation. I omdömet av 

Sara och Sami talar ut av Tomas Drömstedt så är det den kvinnligt könade karaktären i paret som 

beskrivs att visa på sexuell lust.

Efter viss tvekan har Sami gått Sara till mötes och de har köpt en bred dubbelsäng. Så snart 
den nya sängen är på plats medger Sami att det utökade utrymmet är bekvämt. Sara blir ledsen
eftersom hon tycker att de nästan aldrig ligger med varandra längre.81 

Här får den kvinnligt könade karaktären visa på en sexuell drivkraft och visa på en önskan att vara 

en aktiv agent. Dessa två undantag går emot det som Bourdieu beskriver som principen om kvinnan

som underlägsen och utestängd. Denna princip innebär den grundläggande asymmetri mellan 

subjekt och objekt, agent och redskap som vanligen upprättas mellan män och kvinnor på det 

”symboliska utbytes område när det gäller förhållandena vid produktion och reproduktion av 

79 Barbro Sörenson om Sara och Sami slösar och sparar av Drömstedt, Tomas. BTJ-häftet 2014:19. 
80 Elisabeth Eliasson om Kaffe med rån av Ingelman-Sundberg, Catharina. BTJ-häftet 2013:19.
81 Kristofer Flensmarck om Sara och Sami talar ut av Drömstdet, Tomas. BTJ-häftet 2014:09.
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symboliskt kapital...”82, alltså grunden på vilken hela den sociala ordningen vilar. Dessa undantag 

går således mot den sociala ordningen när de kvinnliga huvudkaraktärerna innehar agens, och blir 

agerande subjekt istället för att bli, som Bourdieu beskriver det, symboler på vilka mening skapas 

och vars syfte är att bidra till, eller öka de manliga huvudkaraktärernas symboliska kapital.83 

De maskulint kodade identiteterna framställs i flera av fallen som kriminella eller farliga. Detta 

illustreras bland annat i recensionen av Beredd på det värsta författad av Lou Allin 

Denna berättelse handlar om en medelålders änka som gifter sig med en ny man, som visar sig
vara psykopat. Tillsammans med sin dotter flyr hon till den kanadensiska vildmarken. Jakten 
kan börja och det är bäddat för spänning.84

Annat exempel där manliga karaktärer beskrivs som farliga är i omdömet av Det sista slaget av 

Tomas Drömstedt. Där är mannen hotfull... 

...[h]uvudpersonen (som inte nämns vid namn) och Eric firar sin tremånadersdag, men hon 
känner alltmer att något inte stämmer. Han är dominant och påträngande, hon drar sig undan. 
Han säger "jag älskar dig", hon skrattar ofrivilligt till och svarar inte. Så dyker Mårten upp 
och allt känns plötsligt bra. Hon skrattar och pratar. När paret senare bråkar, försöker den 
svartsjuke Eric slå till henne i ansiktet och tar död på det sista av hennes kärlek.85

I andra fall är den manliga karaktären kriminell, detta beskrivs i omdömet för Eko av Kim Olin, 

förutom att den manliga karaktären i denna text är kriminell så är den kvinnligt könade identiteten 

passiv och måste räddas av mannen (som för övrigt försatt henne i situationen).

Filip kommer också att hamna i brottslighet. Han luras att anlägga en mordbrand. Innan det är
för sent upptäcker han att det finns en flicka i huset han är i färd med att bränna ner. 
Berättelsen tar fart när Filip räddar henne.86 

Bourdieu skriver i Den manliga dominansen om viriliteten och vikten för mannen att leva upp till 

och utöka sin heder i den offentliga sfären. Heder och virilitet är något som erfars inför andra. Detta

måste göras genom bekräftelse från andra män inom gruppen.87 Om en gör en analys av omdömet 

om  Eko, kan en säga Filip i detta får befästa sin virilitet inför den övriga gruppen av män och gör 

detta genom att gå in i brottslighet och startar en brand. Det gäller också för en analys av omdömet 

av Det sista slaget där han, Eric, vill visa sin virilitet och försvara sin heder genom att låta känslor 

av avundsjuka få utlopp i ett försök till misshandel. Det finns även exempel på där manligt kodade 

identiteter är både hjälte och kriminell, det illustreras i omdömet av Lars Keplers Hypnositören de 

två typerna illustreras här i form av läkaren respektive den 15-årige pojken.  

82 Bourdieu. Den manliga dominansen. s. 56.
83 Ibid., s. 56.
84 Rolli Fölsch om Beredd på det värsta av Allin, Lou. BTJ-häftet 2014:09.
85 Mia Mårtensson om Det sista slaget av Drömstedt, Tomas. Uppgifter om BTJ-häfte saknas.
86 Ulf Tegnander om Eko av Olin, Kim. BTJ-häftet 2012:20.
87 Bourdieu. Den manliga dominansen. s. 66. 
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Handlingen utspelar sig kring en läkare - hypnotisören - som för tio år sedan tvingades uppge 
sin behandling med hypnos på patienter med psykiska besvär. Nu tar man motvilligt hans 
kunskaper i anspråk för att förhöra en femtonårig pojke, misstänkt för mord på sin föräldrar 
och ett syskon.88 

Något som är gemensamt för beskrivningen av karaktärer utifrån omdömena är hur män och det 

maskulina är, till skillnad från kvinnor och det kvinnliga, mer benäget till våld och aggressivare 

beteenden. Att det maskulina skulle vara mer våldsbejakande och aggressivt menar R. W. Connell i 

Maskuliniteter89 vara ett felaktigt synsätt som är sprunget ur synen på den maskulina kroppen som 

källan till en sann maskulinitet. Connell menar att denna biologiska förutbestämning som 

masskulturen ofta reproducerar inte har några, eller iallafall ytterst få, belägg. Snarare så finns det 

inga hållbara belägg på att det biologiska (kroppen) skulle styra det sociala.90 Dessa bilder som 

reproducerar bilden om att män är mer våldsbenägna och mer benägna att utföra kriminella 

handlingar bidrar till att återskapa den felaktiga idén om hur män är mer våldsamma än kvinnor. 

Detta kan kanske i längden leda till att dels naturalisera mäns våld – alltså bekräfta det godtyckliga 

argumentet att män skulle i naturen vara mer våldsbenägna än kvinnor – dels kan det leda till att 

kvinnors våld inte tas på allvar då det inte omtalas. En bibliotekarie som vill arbeta genusmedvetet 

utifrån dessa recensioner kan få vissa svårigheter att avgöra materialets genusmedvetenhet då 

titlarna oftast beskrivs könsstereotypt i de olika recensionerna. 

Könade yrkesideniteter

Isärhållandet gäller inte bara den privata och personliga sfären utan berör även arbetssektorn, i och 

med föreställningen om hur vissa yrken är kvinnligt respektive manligt kodade, hur vissa arbeten 

skulle vara mer lämpliga för det ena könet än för det andra. Det går också att se i hur  kvinnligt 

kodade yrken ofta har lägre status än de som kodats som manliga. Bourdieu menar att det finns 

sociala dominans- och exploateringsförhållanden som har upprättats mellan könen, där ligger det på

kvinnors lott att ta hand om det husliga och dolda familjearbetet medan mannen får det mer 

offentliga, yttre och officiella arbetet.91  Detta kan vara en anledning till att uppdelningen mellan 

könstillhörighet och yrkesområde ser ut som den gör. Hirdman menar att isärhållandet av 

yrkesidentiteter som sägs ske grund av traditioner, att det alltid varit så, är en falsk premiss. Vi har 

inte kvinnligt eller manligt kodade yrken för att det alltid varit så. 

Tvärtom visade det sig att inom helt nya arbetsområden, som aldrig tidigare funnits, började 
denna uppdelning: manligt – kvinnligt, att operera på nytt, att skapa ny segregering. Tvärtom 

88 Inger Ulfstedt-Fjellsson om Hypnositören av Kepler, Lars. BTJ-häftet 2013:08. 
89 Connell, R. W. Maskuliniteter. 2:a uppl, Göteborg, Daidalos, 2008.
90 Connell. Maskuliniteter. s. 86.
91 Bourdieu. Den manliga dominansen. s. 43.
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uppstår dessa isärhållanden på nytt, till och med efter det att könen arbetat sida vid sida ett 
kort tag.92

De kvinnliga karaktärerna har en tendens att tillskrivas kvinnligt kodade yrken, exempelvis i 

recensionerna av Huset93 av Hans Peterson och i Grannen94 av Johan Werkmäster så har de 

kvinnliga karaktärerna arbete som butiks- eller affärsbiträde. I omdömet av titeln Flourtantens 

dotter av Tony Samuelsson så är Annika en tandsköterska och är, som titeln antyder, dotter till en 

flourtant. 

Martin blir kär i sin tandsköterska Annika som har ett härligt leende och perfekta tänder. 
Åtminstone är det så det ser ut att vara. Men Annika visar sig ha mörka hemligheter, kanske 
ätstörningar och hennes gamla mamma, den pensionerade fluortanten, verkar styra sin vuxna 
dotters liv alltför mycket.95

I omdömet så antyds det också att Annika behöver Martins hjälp för att bli fri från sin dominanta 

mor. En kan tolka det som att den moderna kvinnan behöver ta hjälp av mannen för att frigöra sig 

från antingen matriarkala dominansförhållanden eller från förlegade roller. Andra traditionellt 

kvinnligt kodade yrken som förekommer i de olika omdömena är Noor som jobbar i en tvättstuga96 i

Noors trädgård, Anette i Campingkärlek av Pamela Jaskoviak är undersköterska97, i Ny i butiken  är 

mamman butiksbiträde98, i Barnmorskan räddar liv är det en kvinnlig barnmorska men manliga 

kirurger99. Även här finns det ett undantag i Amala från omdömet av Att vänta på besked av Sascha 

Granberg och Emiliano Strauss. Amala... 

...kommer till Sverige med sina föräldrar när inbördeskriget nått hemstaden Aleppo. Där hade 
hon just avslutat sin ekonomutbildning på universitetet och skulle på sin första 
anställningsintervju.100

Även om det i beskrivningen av Amala finns en avvikelse så tenderar kvinnorna generellt att inneha

traditionellt kvinnligt kodade yrken. Hirdman menar att då kvinnor bryter genusarbetsindelningens 

tabu kan det ske med ett viss mått av beröm för kvinnan. Men om en man ska utföra så kallade 

kvinnojobb, måste det ske under tydliga former så det framgår att det inte är en bestraffning, ett hån 

eller förnedring som sker. Mannen måste hållas oskadliggjord, detta sker enklast om arbetsområdet 

omvandlas. Vidare menar Hirdman att en kvinna som ger sig in i ett manligt kodat yrkesområde 

istället själv måste förändras.101 

92 Hirdman. Genus – om det stabilas föränderliga former. s. 66.
93 Monica Waleij om Huset av Peterson, Hans. BTJ-häftet 2014:19.
94 Lars Rask om Grannen av Werkmäster, Johan.  BTJ-häftet 2013:19.
95 Pia Lindestrand om Flourtantens dotter av Samuelsson, Tony BTJ-häftet 2013:08.
96 Kitte Arvidsson om Noors trädgård av Wadell, Sara. BTJ-häftet 2013:08  
97 Rolli Fölsch om Campingkärlek av Jaskoviak, Pamela. BTJ-häftet 2013:08.
98 Pia Lindestrand om Ny i butiken  av Andersson, Sarah och Lindqvist, Lars.  BTJ-häftet 2014:18. 
99 Pia Lindestrand om Barnmorskan som räddar liv av Wahldén, Christina. BTJ-häftet 2014:18. 
100 Inger Alexandersson om Att vänta på besked av av Granberg, Sascha & Strauss, Emiliano. BTJ-häftet 2014:09.
101 Hirdman. Genus – de stabilas förändeliga former. s. 66-67.
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De traditionsenliga yrkesidentiteterna gäller inte bara de kvinnligt könade identiteterna utan även de

manligt könade identiteterna tillskrivs traditionellt kodade yrkesidentiteter i de olika recensionerna. 

Bland de yrken som de manliga karaktärerna beskrivs att ha i de olika omdömena så hittar vi en 

läkare, från Lars Keplers Hypnositören102, en skolvaktmästare i recensionen av boken Grannen103 av

Johan Werkmäster, i Pamela Jaskoviaks Campingkärlek är det en lärare och en överläkare104, i Hans 

Petersons serie om Anna och Jonas så är Jonas en snickare105, och i omdömet av Kirsten Ahlburgs 

Fyra sekunder är huvudkaraktären Olle en lokförare.106 Ett undantag där en manligt könad identitet 

har ett traditionellt kvinnligt kodat yrke är i omdömet av Johanna Immonens Märtas tavlor där vi 

får följa en jag-person som är en man som arbetar inom hemtjänsten.107 

De yrkesidentiteter som de olika karaktärerna beskrivs besitta tenderar att följa de traditionellt 

kodade yrkena som tillhör respektive kön. Det finns visserligen undantag, ovan illustrerat med jag-

personen i Märtas tavlor och Amala i Att vänta på besked, men det ser generellt ut som om de följer

normen. Att karaktärernas olika yrkesidentiteter följer och reproducerar ett stereotypt mönster där 

de innehar yrken som är traditionellt kodade till att passa deras kön bidrar till att skapa och återge 

en bild av att personer som går emot denna norm är fel och avvikande. Här reproduceras återigen 

Hirdmans genussystem genom att behandla de olika identiteterna som om de vore helt åtskilda och 

att vissa sysslor lämpar sig endast för ett specifikt kön men inte andra sysslor.

102 Inger Ulfstedt-Fjellsson om Hypnositören av Kepler, Lars. BTJ-häftet 2013:08. 
103 Lars Rask om Grannen av Werkmäster, Johan. BTJ-häftet 2013:19. 
104 Rolli Fölsch om Campingkärlek av Jaskoviak, Pamela. BTJ-häftet 2013:08.
105 Monica Waleij om Huset av Peterson, Hans. BTJ-häftet 2014:19.
106 Mia Mårtensson om Fyra sekunder av Ahlburg, Kirsten. BTJ-häftet 2014:09.
107 Eva E:son Fransson om Märtas tavlor av Immonen, Johanna. BTJ-häftet 2013:19. 
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SLUTDISKUSSION
Även om den kvantitativa delstudien till en början gav bilden av att det är en ganska jämn 

fördelning mellan författares och huvudkaraktärers kön på en övergripande nivå visade det sig vid 

en närmare granskning att det var en ganska ojämn fördelning mellan vissa genrer. Det visade sig 

att nästan inga kvinnliga karaktärer förekom i böcker om spänning, sådana som kategoriseras som 

klassiker eller historiska romaner. De manliga karaktärerna var å sin sida underrepresenterade i 

böcker om relationer. Det som denna undersökning visar är att det är en till synes ganska jämn 

fördelning vad gäller könsidentiteten på både författare och huvudkaraktärer. Det är först när en 

undersöker genrefördelningen som det framkommer stora skillnader i vad böckerna handlar om. 

Utmärkande här är emellertid spänningskategorin, det är betydligt mer ovanligt att böcker med 

kvinnliga huvudkaraktärer innehåller någon form av spänning. Att kvinnor knappt finns 

representerade i spänningskategorin utan är mer närvarande i de mer mjuka kategorierna som 

familj, kärlek, åldrande och relation, kan eventuellt förklaras med Bourdieus teorier omkring det 

manliga offentliga och det kvinnliga privata. Även om det säkerligen förekommer litteratur som 

behandlar ett spänningselement inom familjen är det nog vanligare att det handlar om en yttre 

spänning där det handlar om jakten på någon utomstående mördare. Kanske är denna brist på 

kvinnor inom spänningskategorin ett tecken på att det fortfarande anses fel för kvinnor att bryta mot

normer och lämna det privata för det offentliga. Att bibliotek förmedlar material som begränsar 

könen och återspeglar det förhållandet som råder mellan dessa dikotomier bidrar till en delaktighet i

upprätthållandet av genussystemet, och begränsningar i tillgången av representationer av alternativa

könsidentiteter. Bibliotek bör arbeta för att så många som möjligt ska finnas representerade på 

hyllorna för att kunna ge ett allsidigt innehåll. Detta blir dock svårt när det som många bibliotek 

använder sig av har en form på recensionerna som gör det svårt för bibliotekarier att välja nya titlar. 

Det visade sig också att materialet inte bara reproducerar dominerande dikotomier utan också var 

mycket heteronormativ och återspeglar inte samhällets mångfald av sexualitet och kön. 

Som nämndes tidigare, är det enligt Florbäck Pershagens undersökning generellt färre kvinnliga 

karaktärer108 , detta observeras  även i det här materialet. I Lundgrens uppsats visade sig 

fördelningen mellan författarnas kön vara ytterst jämn, 47 % var män och 46 % av kvinnor.109 I den 

undersökning som genomfördes i denna uppsats är skillnaden mellan antalet manliga och kvinnliga 

författare betydligt högre, 53 % av titlarna var skrivna av män och 43 % av kvinnor. Även om det 

förvisso finns titlar som i viss mån bryter mönstret så verkar just avdelningen lättläst för vuxna ha 

108  Florbäck Pershagen. Bilderböcker, genus och jämställdhet : en genomgång av Btj:s sambindningslistor. s. 34.
109  Lundgren. Bollen ligger hos lektörerna – En studie av hästböckers och sportböckers lektörsomdömen från BTJ ur 

genusperspektiv. s.  34.
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samma förutsättningar som hcf-litteratur (bilderböcker) hade för tio år sedan. Vid en närmare 

läsning av vad som faktiskt skrevs i recensionerna om de olika titlarna visade sig att det följde ett 

ganska normativt mönster av vad som traditionellt beskrivs som manligt och kvinnligt. I materialet 

går det tydligt att se hur isärhållandets lag reproduceras genom att karaktärerna sällan överskrider 

några tabun, det vill säga den regel om att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Genom att 

begränsa karaktärer på detta sätt så återskapas bilder om hur en könsnormativ uppdelning ser ut och 

ger en begränsad bild av de båda könens potential. Den uppdelning som äger rum i materialet bidrar

till att upprätthålla det genuskontrakt som Hirdman beskriver genom vilket könshierarkier 

återskapas och bevaras. När detta system om och om igen reproduceras i olika texter och 

sammanhang så naturaliseras den hierarkiska ordningen och de dikotomier som reproduceras inom 

detta system vilket gör att det blir svårt att ifrågasätta vedertagna föreställningar kring till exempel 

genus. Bibliotekarier som vill kunna arbeta ur ett genusmedvetet perspektiv måste nästan läsa alla 

de titlar som de planerar att arbeta med för att på ett tillfredsställande sätt kunna avgöra om titlarna 

lämpar sig att arbeta med utifrån detta perspektiv. 

Bibliotekarier som vill kunna köpa in genusmedveten lättläst litteratur för vuxna har inte mycket 

hjälp av att läsa lektörsomdömena i BTJs sambindningslistor. Även om det vid en första anblick kan

verka som om litteraturen beskrivs vara genusmedveten bygger recensionerna ofta på stereotypa 

framställningar och könsrollsspecifika mönster. På ett liknande sätt kan en också säga att det finns 

en motsättning mellan den till synes jämna fördelningen av huvudkaraktärernas könsidentiteter i 

recensionerna och det sätt på vilket karaktärerna framställs i mer kvalitativa bemärkelser. Den 

potentiella faran i att ha ett material som följer genussystemets lagar, är att det berövar en grupp 

som är beroende av just den här litteraturen möjligheten att ta del av andra beskrivningar än rådande

dikotomiseringar av kön och genus. För att bibliotekarier ska kunna dra nytta av och kunna välja 

material med mer utvecklad bredd vad gäller genusrepresentationer, krävs det att det formuleras ett 

krav från BTJ till de som författar omdömena om att de måste ta med aspekter som genus. I 

skrivande stund finns det inte tillräckligt med information om detta i recensionerna i BTJs 

sambindningslistor. Vissa av recensionerna omnämnde inte ens vad boken handlade om utan 

handlade istället om författaren, bokens form eller förlaget, vilket gör det mycket svårt för 

bibliotekarier att utveckla lättlästhyllan. Detta kan skapa problem med att tillgängliggöra ett 

allsidigt innehåll för biblioteken. 

För bibliotekarier som vill identifiera titlar som går emot detta mönster av dikotomier, och erbjuda 

målgruppen litteratur som inte endast reproducerar dominerande mönster, måste hen ta hjälp av 

andra instanser än BTJs häften. För närvarande har BTJ en stark ställning på svenska folkbibliotek 
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och det finns inte några konkurrenter som kan erbjuda alla de tjänster som BTJ gör. Bibliotekarier 

som vill kunna försäkra sig om att arbeta på ett så inkluderande sätt som möjligt med detta material 

bör de eftersträva att göra detta med hänsyn även till etnicitetsrelationer – till exempel med 

utgångspunkt  de los Reyes teorier – så att övriga sociala faktorer som formar maktrelationer tas 

med i analysen. Bibliotekarier måste få förutsättningen att arbeta inkluderande med etnicitets- och 

klassperspektiv i förmedlandet av lättläst litteratur. 

Det finns flera intressanta uppslag till fortsatt forskning, bland annat skulle det vara intressant att 

undersöka om det finns några alternativ till BTJs sambindninglistor som bibliotekarier skulle kunna 

använda sig av i sitt arbete under inköpsprocessen av ny lättläst media till biblioteket. BTJ är ett 

privatägt företag som säljer sina tjänster till bibliotek, och de kan som sådan påverka bibliotekens 

utbud genom att styra över vad som exponeras i exempelvis sambindningslistorna. Det skulle 

behövas utredas närmare på vilket sätt alternativ och kompletteringar till BTJs tjänster kan 

utvecklas och tas till vara. Vidare skulle det vara intressant att undersöka bibliotekariers konkreta 

användning av BTJs tjänster, hur dessa förhåller sig till BTJ, och ifall det finns några problematiska 

aspekter av relationen mellan BTJ som privatägt bolag och statligt finansierade bibliotek. Det skulle

även vara intressant att, med bakgrund till den här och Lundgrens samt Florbäck Pershagens 

uppsatser, genomföra undersökningar på andra delar av BTJs kataloger så som stor stil, 

skönlitteratur för vuxna, facklitteratur och så vidare för att se om de mönster som uppkommit här 

även finns närvarande i andra områden. 

Något annat som skulle vara intressant att undersöka vidare är hur den lättlästa litteraturens 

ställning kan stärkas på biblioteken. Som tidigare uppsatser pekar på så har just lättläst för vuxna 

ofta en svag ställning på bibliotek och är beroende av eldsjälar för att upprätthålla en lika hög 

standard på innehållet som det är på resten av biblioteket. 
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BTJ-häfte 2013:01.

BTJ-häfte 2013:06.

BTJ-häfte 2013:07.

BTJ-häfte 2013:08.*

BTJ-häfte 2013:09.

BTJ-häfte 2013:13.

BTJ-häfte 2013:14.

BTJ-häfte 2013:19.*

BTJ-häfte 2013:20.*

BTJ-häfte 2014:06.*

BTJ-häfte 2014:07.

BTJ-häfte 2014:09.*

BTJ-häfte 2014:10.*

BTJ-häfte 2014:18.*

BTJ-häfte 2014:19.*

BTJ-häfte 2014:20.

BTJ-häfte 2014:21.

BTJ-häfte 2014:22.

BTJ-häfte 2014:23.

BTJ-häfte 2014:24.*
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