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Förord
Som författare till detta arbete vill jag tacka alla respondenter som tagit sig
tiden att svara på min enkät, utan er hade det inte blivit någon uppsats. Jag vill
också tacka alla som varit en del och hjälpt mig i min skrivprocess, handledare,
kursare, vänner och min älskade familj. Utan er hade jag aldrig blivit klar.
Titeln på arbetet, ”Då FINNS jag.”, är en del av ett citat hämtat från en av
respondenterna, som på frågan: gör det faktum att det finns en regnbågshylla
att du känner dig mer inkluderad på biblioteket? Svarade: "Det är ett
välkomnande att ha minoriteter tydligare representerade öppet. Då FINNS jag".
Jag tyckte ”Då FINNS jag” var en passade titel då det kanske säger någonting
om den känsla som funnits hos hbtq+-personer tidigare, hittar jag inga böcker
att spegla mig i, så finns jag inte.
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1. Inledning
Passar alla in på ett bibliotek? Finns det normer och föreställningar på biblioteket som
medvetet eller omedvetet stänger ute grupper eller individer?
I artikeln ”Vi måste diskutera hur vi upprätthåller normer i biblioteksrummet”
problematiserar bibliotekarien Lena Grönlund (2012) föreställningen om
biblioteksrummen som neutrala. Grönlund menar att vi måste förstå att biblioteken
speglar samhället och därför präglas av samhälleliga strukturer. Det innebär att
biblioteksrum aldrig är neutrala och att vi behöver diskutera vilka normer som finns på
biblioteket (Grönlund, 2012, s. 27). I sin text utgår Grönlund från en vithetsnorm, men
det är bara en av alla normer som finns i vårt samhälle och på biblioteken. Med normer
menas regler som skapar förväntningar och ideal. Sofie Samuelsson (2016) har arbetat
som genusinspiratör vid Hallonbergens bibliotek och har skrivit om normer och
bibliotek i sin text Normkritik, HBTQ och Folkbiblioteket. En av Samuelssons
utgångspunkter är att vi kan bli medvetna om våra handlingar och synsätt genom att se
över vilka normer vi har. Genom hur vi förhåller oss till våra normer kan vi få syn på
det som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt, och vad som inte är det. Normer
kan vara både outtalade och uttalade och är situationsberoende, vilket innebär att de är
föränderliga över tid och rum samt formas utifrån olika maktförhållanden. Målet med
normkritik är att synliggöra och inkludera alla människors lika värde och rättigheter
(Samuelsson, 2016, s. 18).
Fanny Ambjörnsson (2016), universitetslektor vid Stockholm Universitet, skriver om
queerteorin vars utgångpunkt är de normer som styr oss. Hur uppstår det som vi kallar
normalt? Vad får det för konsekvenser att vi delar upp världen i det som är normalt och
det som avviker från den ”normala”? (Ambjörnsson, 2016 s. 47). En av de normer som
tar en självklar plats i vårt samhälle och på biblioteken är heteronormen, vilket innebär
att det mesta utgår från synsättet att alla är heterosexuella och att de som inte är det
avviker från normen och därmed ses som någonting annorlunda. Tiina Rosenberg
(2002) är tidigare professor i genusvetenskap, hon menar att kritiken av heteronormen
är den mest användbara teoretiska ansatsen inom queerteorin. Heteronormativitet
betyder att det finns ett antagande att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att
leva är just som heterosexuell (Rosenberg, 2002, s. 100). Att växa upp i en
heteronormativ värld som hbtq+-person innebär bland annat att det är svårt att hitta
identitetsmarkörer att känna igen sig i och identifiera sig med, vilket kan göra att
känslan av att vara fel och avvikande infinner sig. Det är relationen mellan individen
och hennes sociala omgivning som ligger till grunden för identitetsskapandet (Sernhede
& Johansson, 2001, s. 123). Genom litteraturen kan vi möta andra perspektiv och andra
världar. I boken Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen lyfter författaren
Maria Heimer (2018) fram hur böcker kan normalisera eller problematisera normer.
Heimer anser att en normaliserande bok låter det olika vara en självklarhet, som
exempelvis i barnboken Jag vaktar Allan där den primära storyn handlar om Jag som är
barnvakt till Allan och drömmer om ett eget småsyskon. Att Allan växer upp med två
mammor är något som bara konstateras men inte värderas. Sedan finns det böcker som
problematiserar normer, dvs. pekar ut det som bryter mot normen. Dessa böcker
förändrar inte våra normer, men kan göra att vi kanske kan tolerera det avvikande på
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avstånd. För att få till en bredare och tillåtande norm behövs normaliserande böcker där
det olika får vara självklart (Heimer, 2018, s. 8). Författaren David Levithan som har
skrivit många ungdomsböcker med hbtq+- tema påpekar vikten av hbtq+-böcker. I
förordet till Hillias J. Martins och James R. Murdocks (2007) bok Serving lesbian, gay,
bisexual, transgender, and questioning teens: a how-to-do-it manual for librarians,
skriver Levithan om alla de mail som han som författare har fått.
Books matter. It's true. I've seen it. I've read the e-mails. I've seen some of the kids. I've seen
how it works. The right book at the right time can make such a difference. Books do not create
identities, but they can affirm identities. A single book cannot make a reader at home in the
world, but it can make that reader know that she or he is not alone. (Martin & Murdock, 2007, s.
ix-x)

Att möta många olika berättelser och få chans att hitta litteratur att känna igen sig i är
väldigt viktigt. Ett problem kan dock vara att litteraturen är svår att hitta och den lätt blir
osynliggjord och drunknar i det övriga beståndet. Därför har biblioteken tagit fram det
som oftast kallas för regnbågshylla. Den första regnbågshyllan i Sverige invigdes 2012
på Umeå stadsbibliotek och är en del av en större satsning som kallas för
Regnbågsbiblioteket. Umeå stadsbiblioteks tanke med regnbågshyllan är att den ska
ligga placerad precis där vuxen-, ung- och barnavdelningen möts. Där ska det finnas
romaner, barnböcker, faktaböcker, ljudböcker, filmer, tidningar och broschyrer med
hbtq+-innehåll för alla åldrar. Regnbågshylla är tänkt för alla, med berättelser att spegla
sig och känna igen sig i, eller berättelser om sådant du är nyfiken på och vill veta mer
om. Där finns media på både svenska och engelska (Edeholt, 2016, s. 3-4). Enligt
Christer Edeholt (personlig kommunikation, 21 januari 2019) kontaktperson för
biblioteksföreningens expertnätverk för hbtq-frågor och Umeå stadsbibliotek finns inga
speciella direktiv för Regnbågshyllan, men biblioteken har direktiv från Bibliotekslagen
och andra styrdokument.
Regnbågshyllan har också använts som ett ”statement”. Så här skriver Edeholt: ”i
många länder är det olagligt och otänkbart för ett bibliotek, att ha en regnbågshylla. Just
därför så tycker vi att det är extra viktigt att vi har en bokhylla som markerar vikten av
mänskliga rättigheter” (Edeholt, 2016, s. 4).

1.1 Problemformulering
Sedan invigningen av den första regnbågshyllan har det idag vuxit fram liknande hyllor
runt om i landets bibliotek. Då det inte finns några direktiv för hur regnbågshyllan ska
se ut eller vilka titlar den ska innehålla så är det upp till varje bibliotek att utforma och
välja vilka medier som ska ingå. Detta gör även att syftet med hyllan kan skilja sig åt
mellan biblioteken. I den tidigare forskningen har studier kring hbtq+ och bibliotek
främst skett ur ett biblioteksperspektiv. Ett fåtal studier behandlar användarperspektivet.
Därför vill jag göra en enkätundersökning med användargruppen hbtq+ där jag utgår
från deras uppfattningar och upplevelser av regnbågshyllan.
Jag har valt att utgå från queerteorin därför att jag anser att den kan hjälpa till att
fördjupa det empiriska materialet och förstå det i förhållande till de normer som finns på
biblioteken.
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1.1.2 Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att ge en ökad kunskap om fenomenet ”regnbågshylla” och hur
användargruppen hbtq+ upplever den.
•
•

Hur upplever målgruppen hbtq+ regnbågshyllan?
Hur kan deras upplevelser förstås utifrån queerteori?

1.2 Definitioner
I följande avsnitt presenteras två begrepp som kan vara bra att känna till för att förstå
avsnitt 1.1.2 Syfte och frågeställning.
1.2.1 Regnbågshylla
Regnbågshyllan är idag ett begrepp och vid sökning på exempelvis Google, får sökaren
upp många bibliotek som presenterar sin regnbågshylla. När jag går in och studerar de
olika bibliotekens presentationer av sina regnbågshyllor är en återkommande definition
av hyllan att ”Regnbågshyllan är en hylla med medier som har ett hbtq+-perspektiv”.
Den första regnbågshyllan utvecklades vid Umeå stadsbibliotek och invigdes 2012,
tillsammans med en större satsning som de valt att kalla regnbågsbibliotek. Enligt
Christer Edeholt (personlig kommunikation, 21 december 2018) var det
regnbågsflaggan som inspirerade till namnet regnbågshylla. En regnbågshylla är enligt
Umeå stadsbibliotek en hylla som tydligt lyfter fram hbtq+-litteratur, det vill säga
litteratur som har ett homo-, bi-, trans- eller queertema/perspektiv. Hyllan ska fungera
som en positiv välkomnande markering och ska signalera att det inte bara är accepterat
utan också uppskattat att samhället rymmer en mångfald av sexualiteter och
könsidentiteter. Hyllan ska användas för att lyfta fram, och i princip dubblera, de hbtq+medier som står på sina ordinarie hyllsignum. Det är viktigt att samtidigt ha hbtq+medier placerat på sin ordinarie placering, för att undvika segregering och för att nå alla
målgrupper. Tanken är inte att regnbågshyllan ska dränera det vanliga biblioteket på
hbtq+-medier, utan hyllan ska ses som ett komplement och utveckling av dessa. Hyllan
har faktaböcker, biografier, vuxen skönlitteratur, poesi, serieböcker, ungdomsböcker,
barnböcker, ljudböcker, filmer, tidskrifter och broschyrer.
Jag väljer att definiera regnbågshyllan som en hylla som innehåller medier med hbtq+perspektiv. Det kan vara en stor hylla som innehåller medier för alla åldersgrupper och
flera olika språk eller en mindre hylla som bara finns på exempelvis barnavdelningen.
De medier som finns i regnbågshyllan är utbrutna från övriga beståndet och satta i en
egen hylla.
1.2.2 HBTQ+
Det finns många olika bokstavskombinationer som kan användas för att definiera
människor som identifierar sig utanför den heterosexuella normen. Det första begrepp
som kom var hbt och syftade till homosexuella, bisexuella och transpersoner. Därefter
lades q till och nu används oftast hbtq som ett paraplybegrepp för de som identifierar sig
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som homosexuell (h), bisexuell (b), transperson (t) och som har queera uttryck och
könsidentiteter (q). För att vidga begreppet och inkludera fler identiteter och
könsuttryck används bokstäverna hbtqia, som står för av homosexuella, bisexuella,
transpersoner, queera, intersex-personer och asexuella (Örebro Rättighetscenter (u.å.).
De finns också dem som skriver hbtq+ där plustecknet (+) efter markerar att det finns
personer som inte känner att de inkluderas i hbtq-begreppet utan har andra definitioner
på sin identitet eller sexuella läggning (Region Gotland, 2018) Ambjörnsson (2016)
använder bokstäverna lhbtq (lesbiska, homo-, bisexuella och transpersoner) när hon
skriver. Därmed skiljer hon ut de som identifierar sig som lesbiska, och h står då för
homosexuella män. (Ambjörnsson, 2016, s. 14) Inom uppsatsen används också en
engelsk term för hbtq+ LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex och
Queer). Jag har valt att använda mig av bokstäverna hbtq+ genom hela uppsatsen.
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2. Tidigare forskning
I den tidigare forskningen har jag fokuserat på forskning som lyfter fram olika
perspektiv som kan relateras till regnbågshyllan. Forskning visar att bemötandet har en
stor betydelse för att hbtq+-personer ska känna sig välkomna på biblioteket, det är också
viktigt med relevant litteratur där alla bokstäverna finns representerade. Den tidigare
forskning som jag lyfter fram kommer framförallt från USA och Storbritannien. Jag
tycker att den är relevant även om kontexten skiljer sig en del från den svenska, bland
annat när det kommer till synen på hbtq+ och hur biblioteken fungerar. En del forskning
är äldre, men jag tycker att den har bäring för denna uppsats och jag har därför valt att
ha med den. Jag har också valt att ha med magisteruppsatser och kandidatuppsatser i
den tidigare forskningen. Jag är medveten om att dessa är mindre studier som inte går
att likställas med den övriga forskningen. men jag har valt att ha med den för att få en
bild av den svenska kontexten där det inte finns någon annan forskning. Den tidigare
forskningen presenteras under fyra rubriker: hbtq+ och bibliotek, användarna,
regnbågshyllan och queerteori. Kapitlet avslutas med en sammanfattning med de
viktigaste delarna i den tidigare forskningen.

2.1 Hbtq+ och bibliotek
När det kommer till forskning kring bibliotek och hbtq+ finns det flera olika
forskningsområden: bemötande och service, målgruppens informationsbehov, utbudet
av böcker samt bibliotekets roll som samhällsresurs för att sprida mänskliga rättigheter
och jämlikhet.
Det finns flera användarstudier som visar på vikten av bemötande och service. Dessa
utgår från olika användargrupper inom hbtq+, bland annat queera ungdomars behov i
komma ut-processen och de som identifierar sig som transpersoners behov.
Bharat Mehra och Donna Braquet (2006) har gjort en kvalitativ studie kring queera
ungdomars behov av information i ”komma ut” -processen. De har intervjuat
ungdomar som kommer från strikta religiösa eller politiska hem där de inte har
något stöd hemifrån för sin läggning. Mehra och Braquet trycker på vikten av att
biblioteket är en samhällsresurs som kan erbjuda material som inte finns någon
annanstans och menar att biblioteket skulle kunna vara en trygg plats som erbjuder
stöd för dessa ungdomar. De har också i sin artikel arbetat fram något som de kallar
för ett ”queermanifest” där de presenterar olika biblioteksåtgärder som kan vara till
stöd för queera ungdomar under olika faser av ”komma ut”- processen. Bland annat
lyfter de fram vikten av hbtq+- litteratur och att använda biblioteksrummet till att
ha queera workshops och föreläsningar för att visa på att hbtq+- ungdomar finns.
(Mehra & Braquets, 2006, s. 17-18). Även Lisa Horton (2016) skriver om betydelsen av
bibliotekets stöd och arbete för ungdomar som identifierar sig som hbtq+. Horton menar
att barn och unga som faller utanför normen i hur de identifierar sig är en mycket utsatt
grupp där mobbningen är stor. Utgångpunkten för hennes studie är skolbibliotek där hon
menar att bibliotekarierna har stor möjlighet att göra skillnad genom att plocka in
hbtq+-litteratur och visa på att den finns. Detta gör att de som identifierar sig som något
utanför normen känner igen sig och de som tillhör normen får se att inte alla är som dem
(Horton, 2016, s. 22). Några som också gjort en användarstudie är Aubri A. Drake och
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Arlene Bielefield (2017) som genom en enkätstudie studerat transpersoners
informationsbehov i USA och hur biblioteket på bästa sätt kan möta denna grupp.
Resultatet visar bland annat att biblioteken har ett dåligt urval av litteratur som vänder
sig till transpersoner och att många har känt sig illa bemötta av personalen på
biblioteken. Artikeln listar olika saker som biblioteken kan göra annorlunda för att få
transpersoner att känna sig mer välkomna och inkluderade på biblioteket, bland annat
att ha ett bra urval av böcker, både skönlitterära och faktaböcker samt att ha icke
könsbestämda toaletter tillgängliga utan att behöva be om en nyckel (Drake &
Bielefield, 2017).
Det finns också de studier som undersöker bokbeståndet av hbtq+-litteratur på olika
bibliotek.
Att det är viktigt att det finns litteratur som speglar användaren är något som Virginia
Kay Willams och Nancy Deyoe (2014) har sett i sin undersökning. Utifrån olika
checklistor har de studerat bibliotekssamlingar på universitetsbibliotek, folkbibliotek
och skolbibliotek i USA, sammanlagt 5002 bibliotek. Checklistorna var noga
framarbetade med bland annat en lista på 116 hbtq+-titlar. Resultatet visade att 15 % av
biblioteken inte hade en enda av titlarna på listan. I snitt hade biblioteken 24,9 av hbtq+titlarna. Författarna menar att bristen av titlar inte enbart kan förklaras av en bristande
budget eller begränsad samling. Resultat visade också att folkbibliotek hade fler av
titlarna än både universitetsbibliotek och skolbibliotek (Willams &Deyoe, 2014, s. 110).
En liknande undersökning har gjorts av Sandra Hughes-Hassell, Elizabeth Overberg och
Shannon Harris (2013) som har undersökt hur bokbeståndet av skönlitteratur, fakta och
biografier med hbtq+-tema ser ut på olika skolbibliotek på amerikanska high schools.
Resultatet visar att bokbeståndet uppnår ungefär 0,4 procent, medan uppskattningen av
antalet hbtq+-ungdomar i skolorna uppgår till 5,9 procent. Författarna har gjort ett urval
och studerat 125 bibliotek. När de sökt på litteratur har de använt sig av OPAC och
sökorden “homosexuality,” “gay men,” “lesbians,” och “transsexualism”. De har också
studerat olika listor som gjorts på rekommenderade titlar att ha på ett bibliotek. När
Hughes-Hassell et al. (2013) har undersökt om dessa titlar finns på skolbiblioteken visar
det sig att biblioteken hade väldigt få titlar på hbtq+-tema och att det var vanligare med
skönlitterära böcker än faktaböcker eller biografier (Hughes-Hassell et al., 2013).
Även Shannon M. Oltmann (2015) har gjort en studie där bibliotekskatalogers utbud av
hbtq+-litteratur studeras utifrån en lista med 110 olika titlar. I resultatet ingick 137
bibliotek från två olika stater och resultatet visade att de flesta av biblioteken hade i alla
fall en av titlarna på listan. I snitt hade biblioteken 22 titlar. Oltmann (2016) har också
gjort en studie där skolbibliotekarier har intervjuats om sina tankar och attityder när det
kommer till bemötandet av hbtq+-ungdomar. Det som framkommer i den studien är att
alla var positiva till att tillhandahålla hbtq+-litteratur, men synen på hur det skulle göras
varierade. Någon svarade att den inte själv skulle leta upp hbtq+-litteratur att köpa in,
men kanske skulle köpa om det kom upp på en inköpslista. Någon annan svarade att den
tog bort böcker den inte själv kände sig bekväm med (Oltmann, 2016, s. 5). När det
kommer till en undersökning på svenska bibliotek så har Ursula Rasmusson-Wright
(2016) undersökt i kandidatuppsatsen ”HBTQ-certifiering på svenska folkbibliotek” hur
beståndet av hbtq+-litteratur ser ut på ett antal olika folkbibliotek och hur personalen
ställer sig till att arbeta med användargruppen. Resultatet visar att bibliotekarierna är
positiva och villiga att arbeta med hbtq+-frågor. Dock skiljer det sig kring hur
6

biblioteken arbetar med frågan. En del anser att de borde arbeta mer med hbtq+, medan
andra anser att alla användare ska bemötas lika och att de därför inte ska särskilja just
hbtq+. En del har valt att ha böcker i en regnbågshylla medan andra har hbtq+litteraturen integrerad med övriga beståndet. Resultatet visar också att bokbeståndet av
hbtq+-litteratur är begränsat (Rasmusson-Wright, 2016).

2.2 Användarna
När det kommer till biblioteksanvändare finns forskning som handlar om bemötande
och att känna sig välkommen på biblioteket. Det finns också forskning som handlar om
svårigheten för användaren att hitta relevant litteratur.
Jacqueline Goldthorp (2007) har studerat hur skotska bibliotek möter användargruppen
lesbiska kvinnor. Goldthorp kom fram till att det saknades kunskap kring normkritiskt
bemötande och kunskap om lesbisk litteratur hos bibliotekarierna. De lesbiska
kvinnorna svarade att de sällan använde sig av bibliotekets tjänster för att de upplevde
samlingen av lesbisk litteratur som dålig och otillgänglig. De upplevde också att det var
en diskriminerade miljö och att de inte kände sig välkomna (Goldthorp, 2007, s. 240).
En annan studie som också har studerat bemötande och hbtq+ är Ann Curry (2005) som
har undersökt hur hbtq+-personer blir bemötta i informationsdisken. För hbtq+ungdomar kan biblioteket vara en viktig resurs när det kommer till frågor kring hbtq+
och identitet. En bra bibliotekarie kan betyda skillnaden mellan ungdomar som flyr
biblioteket eller anser biblioteket vara en bra tillflyktsort. I denna studie redovisas
resultatet av en diskret observationsstudie i British Columbia där en
undersökningsperson frågade hbtq+-relaterade frågor vid tjugo olika bibliotek.
Resultatet visade att de flesta bibliotekarierna fick godkänt, men att det exempelvis
saknades kunskap hos många av bibliotekarierna, när det kommer till hbtq+-frågor och
var det finns relevant hbtq+-litteratur. Resultatet visar också på att det är stor skillnad på
bemötandet hos bibliotekarierna, vilket upplevdes viktigt för att våga ställa frågor och
be om hjälp. (Curry, 2005).
Elizabeth L. Chapman (2013) har använt sig av så kallad mixed method för att belysa
hur biblioteken i Storbritannien tillhandahåller och förmedlar hbtq+-litteratur. Dels har
Chapman med hjälp av en checklista undersökt antalet hbtq+-böcker vid två bibliotek,
ett i en större stad i norra England och ett på landsbygden, dels har bibliotekspersonal
genom en enkät vid samma bibliotek fått svara på frågor angående deras attityder och
inställning till att förmedla litteratur med hbtq+-tema. Slutligen genomfördes
fokusgrupper med hbtq+-ungdomar och regnbågsföräldrar. Resultatet visar att de flesta
bibliotekarierna är positiva till att förmedla hbtq+-litteratur men att de är medvetna om
att biblioteket tillhandahåller ett bristande utbud av litteratur. Detta menar de till viss del
beror på kvalitén på böckerna, och att det finns en risk för att de behöver sänka sina
kvalitetskrav för att kunna öka hbtq+-beståndet. Det finns också en oro för vad
exempelvis föräldrar ska tycka om att deras barn hittar böcker med hbtq+-tema, även
detta kan spela in i valet av vilka böcker som köps in (Chapman, 2013).
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2.3 Regnbågshyllan
Det har varit svårt att hitta forskning kring själva fenomenet regnbågshylla. Det som
finns är svenska magisteruppsatser och kandidatuppsatser. En artikel berör ämnet
”special collection”, vilket liknar regnbågshyllan.
Mark Norman (1999) gjort en undersökning om hur användaren upplever den lesbiska,
gay and bisexuella samlingen som är separerad från den övriga samlingen, i Brighton
och Hove. Genom en enkät som legat i anslutning till kollektionen så har Norman fått in
44 svar som sedan analyserats. Det Norman kommer fram till är att respondenterna är
positiva till att de separerat hbtq+-litteraturen, att detta gör det lättare att hitta dessa
böcker. Norman kan också se att respondenterna framförallt lånar skönlitteratur och att
de lånar för nöjes skull, vilket ställde en del krav på samlingen. Några respondenter
upplevde att de skönlitterära böckerna inte var helt relevanta (Norman, 1999, s. 193). I
en svensk kontext har Anna Helm Hannervik och Tina Lindahl (2016) intervjuat 6 (som
de kallar) engagerade hbtq+-personer om regnbågshyllan. Att de är engagerade innebär
bland annat att de är aktiva i hbtq+-frågor. Resultatet visar att de är alla överens om att
det är viktigt att det finns en sådan hylla, men att det hade varit ännu bättre om det bara
fanns en digital regnbågshylla, där det är lätt att hitta litteraturen och sedan söka upp
den bland övrigt bestånd. Vikten av att skylta med hbtq+-böcker bland de övriga
böckerna lyfts också fram. Informanterna tycker att det krävs mer arbete kring hbtq+ för
att vara ett inkluderande bibliotek, det räcker inte med att bara ha en regnbågshylla.
Intervjupersonerna var positiva till en digital regnbågssida då biblioteket kan synliggöra
beståndet utan att behöva ha en utpekande fysisk hylla. ”Detta bidrar till normkritik på̊
biblioteket utan att vara exkluderande. Flera av de tillfrågade påpekade att de hoppades
att regnbågshyllan och utbrytningen av litteratur snart var en ickefråga” (Helm
Hannervik & Lindahl, 2016, s. 25).
I en magisteruppsats från 2003 har Kristin Ericson och Ulrika Hvidén (2003) intervjuat
lesbiska och bisexuella personer om deras informationsbehov. De frågar sina
informanter vad de tror om en separerad gayhylla eller gayavdelning, namnet
regnbågshylla fanns inte då. De flesta är till en början mycket positiva och tror att det
skulle leda till fler lästimmar. Men när de får fundera ett tag uppkommer tankar kring
att det kan vara svårt för dem som är unga eller ännu inte kommit ut. Den utpekande
faktorn skulle då bidra till att man inte gick dit. Även att normen inte bara kan få med
sig en hbtq+-bok är också en anledning att inte skilja ut den. Någon av informanterna
trycker på att det viktigaste är att biblioteken köper in dessa böcker, att de ska vara
sökbar och att bibliotekarien känner till dessa böcker (Ericson & Hvidén, 2003, s. 46).
Två kandidatuppsatser som påminner mycket om varandra är Matilda Johansson (2016)
och Tove Liliequist (2017) som båda utgår från intervjuer med bibliotekarier om deras
arbete med hbtq+-frågor. Johansson (2016) har studerat fyra bibliotek i Stockholm och
intervjuat 7 bibliotekarier om deras uppfattning om hbtq+-litteratur och dess placering.
När det kommer till valet att skilja ut hbtq+-litteraturen ur det ”vanliga” beståndet har
inte alla de tillfrågade biblioteken valt den vägen och då med förklaringen att det kanske
blir en missvisande gränsdragning. De biblioteken som inte valt regnbågshyllor försöker
arbeta aktivt med hbtq+-frågor på andra sätt, exempelvis med en kärlekshylla där all
kärlek får plats, eller en familjehylla för alla olika familjer (Johansson, 2016). Liliequist
(2017) har intervjuat sex personer från fyra olika bibliotek om deras hbtq+-arbete. Alla
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bibliotek som är med i denna undersökning arbetar aktivt med hbtq+-frågor och tre av
dem är hbtq-certifierade1. Det som kommer fram i den här uppsatsen är att alla de
bibliotek som finns med i studien har valt att ha en regnbågshylla där de har allt hbtq+bestånd samlat, de flesta har också flera exemplar så att de kan vara dubbelplacerade på
den ”ordinarie” hyllan. Det talas också om att regnbågshyllan är en symbol för
biblioteket som kan signalera till användaren att de arbetar med hbtq+-frågor
(Liliequist, 2017).
Kristina Bengtsson och Sofia Nilsson (2018) har intervjuat fyra bibliotekarier om deras
syn på mångfalden i regnbågshyllan. Det visar sig att det är svårt att hitta litteratur som
inkluderar hbtq+ på andra språk än svenska och engelska och att hitta hbtq+-böcker som
speglar mångfalden inom hbtq+. Här har biblioteket en roll att kunna utmana normen
och ta in böcker på många olika perspektiv, menar författarna. Dock har de intervjuade
bibliotekarierna upplevt det svårt att köpa sådana böcker då beståndet är så litet
(Bengtsson & Nilsson, 2018).

2.4 Queerteori
Nedan följer en genomgång av uppsatser som likt denna har utgått från queerteorin.
Genom queerteorin synliggörs de strukturer som finns på biblioteken, i detta fall en
heteronorm. Broman & Jäder, (2014), Johansson (2008) och Karlsson och Melander
(2015).
Maria Broman och Malena Jäder (2014) har genom intervjuer undersökt vilka
bakomliggande attityder och förväntningar som informanterna har kring att arbeta med
hbtq+-frågor på bibliotek. Deras teoretiska ansats är queerteorin och dess två bärande
principer exkludering och inkludering. Broman och Jäder menar att i
bibliotekssammanhang innebär exkludering att exempelvis hbtq+-relaterat material
skiljs ut från det övriga beståndet, i exempelvis en regnbågshylla. Detta är något som
informanter tycker är bra men de skulle önska att det gick att dubbelplacera böckerna,
både i regnbågshyllan och bland de övriga böckerna. Tyvärr är det ibland allt för
kostsamt för biblioteken, även platsbrist kan vara en faktor. När det kommer till
inkludering handlar det istället om att böckerna är placerade bland övriga böcker, för att
inte skiljas ut från det ”normala”. Detta för dock med sig att det är svårare att hitta
(Broman & Jäder, 2014, s. 19).
Två uppsatser som också har använt sig av queerteorin är Anna Johansson (2008) och
Erika Karlsson och Alexandra Melander (2015). Båda dessa studier har studerat
ämnesord och indexering. Jag har valt att ha med dessa undersökningar då de visar på
den svårighet som finns att hitta hbtq+-litteratur, vilket var en av anledningarna till att
regnbågshyllan kommit till.
1

Med hbtq-certifiering menas att verksamheten genomgått RFSL- utbildning, där målsättningen är att de
anställda i verksamheten ska få ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för
hbtq-personer. Det har också påbörjats ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande
arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv
(https://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/ , hämtad 2019-0125)
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I sin magisteruppsats undersöker Johansson (2008) hur hbtq+-litteratur utgiven mellan
2000 och 2007 är indexerad. Detta sätts sedan i relation till queerteori och domänanalys.
Johanssons (2008) analys av ämnesorden som finns i Att indexera skönlitteratur (AIS)
visar på en tydlig heteronormativitet menar författaren, eftersom heterosexualitet inte
finns med som ämnesord när andra sexuella identiteter som homosexualitet, lesbianism
och bisexualitet finns med. Det, menar författaren, indikerar att heterosexualitet inte ses
som en sexuell identitet utan som det självklara normala, som de andra avvikande
ämnesorden står i kontrast till. Det visar också på att homosexualitet blir den
dikotomiska motsatsen till heterosexualitet och på det sättet en integrerad del av
heteronormen, enligt författaren (Johansson, 2008, s. 34). Liknande resultat får Karlsson
och Melanders (2015) i sin kandidatuppsats, där de har undersökt ämnesorden som finns
i en specifik regnbågshylla och jämfört dem med ord som de ämnesord som finns i Att
indexera skönlitteratur. De har använt sig av ett queerteoretiskt perspektiv och kritisk
klassifikationsteori för att analysera materialet. De har kunnat se brister i indexeringen
av skönlitteratur som orsakats av heteronormen och okunnighet kring hbtq+-frågor.
Med brister menar de att det används termer som hbtq+-personer inte själva skulle
använda sig av. Exempelvis används ordet ”Lesbianism” ett ord som Karlsson och
Melander (2015) anser borde ersättas med ett ord som lesbiskhet eller lesbiska personer
eftersom lesbianism troligtvis inte är ett ord som användaren själv skulle använda
(Karlsson & Melander, 2015, s. 22).

2.5 Sammanfattning
Nedan kommer en sammanfattning av den tidigare forskningen och det som är viktigast
att få med sig till diskussionen.
Flera studier, Willams & Deyoe (2014), Hughes-Hassell et al. (2013), Goldthorp
(2007), Oltmann (2015), Chapman (2013), Rasmusson-Wright (2016) har undersökt
utbudet av hbtq+-litteratur. I de olika studierna har de bland annat genom checklistor
med de vanligaste hbtq+-titlarna undersökt antalet titlar som finns i bibliotekens
bestånd. Resultatet visar att de studerade biblioteken hade väldigt få av dessa titlar.
I tidigare studier Norman (1999), Helm Hannervik & Lindahl, (2016), Ericson &
Hvidén, (2003) undersöks användarens uppfattning om regnbågshyllor eller ”special
collections” och det framkommer att användarna överlag är positiva till att de finns,
men att det finns en oro för att inte alla vågar gå till hyllorna. Det finns också de som
menar att det är väldigt utpekande och motverkar den inkludering som biblioteket
kanske vill uppnå med hyllan. Samtidigt, eftersom det är svårt att hitta hbtq+-litteratur
genom sökorden Johanssons (2008), Karlsson & Melanders (2015), kan en
regnbågshylla underlätta för användaren att hitta litteraturen.
I tre kandidatuppsatser Johansson (2016), Liliequist (2017), Broman & Jäder (2014)
undersöks regnbågshyllan utifrån ett biblioteksperspektiv. Där framkommer det att de
flesta bibliotekarier har valt att skilja ut hbtq+-litteratur i en regnbågshylla, de som inte
gjort det försöker arbete aktivt med hbtq+-frågor på andra sätt, exempelvis med en
familjehylla där alla olika familjer får plats. Det finns också en önskan från
bibliotekenssida att böckerna ska dubbelplaceras tyvärr är inte alltid detta möjligt på
grund av ekonomi eller platsbrist.
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I studierna Broman & Jäder, (2014), Johansson (2008), Karlsson & Melander (2015)
utgår de från queerteorin, och de kan se att det finns en heteronorm på våra bibliotek
som bland annat synliggörs genom att det inte finns något ämnesord för
heterosexualitet. Det blir också tydligt när hbtq+-böcker sorteras ut i en regnbågshylla
vad som är normen på biblioteken, och vad som är det avvikande.
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3. Teori
Med denna uppsats vill jag synliggöra den heteronorm som finns på biblioteken. För att
göra det har jag valt att utgå från queerteori som teoriram för att ta reda på hur
användargruppen hbtq+ uppfattar/upplever regnbågshyllan.

3.1 Queerteori
Queerteorin, som växt fram under 1900-talet, är inte en enhetlig teoribildning utan ger
olika perspektiv på kultur, samhälle och identitet, där fokus ligger på föreställningar om
normer och det som avviker. I och med att det inte är en enhetlig teoribildning så
upplevs den ibland lite svår att förstå. I inledningen av ett specialnummer om queerteori
i lambda nordica från 1996 ger den svenska forskaren Don Kulick en förklaring av
begreppet. Han menar att queerteorin inte är en färdig teori, inte ens flera olika, det
handlar snarare om olika perspektiv, olika sätt att tolka och förstå samhället, kulturen
och identiteten (Kulick, 1996, s. 9). Det som förenar de olika perspektiven är att de
ifrågasätter heteronormen som det naturliga och självklara i samhället. Forskarna ställer
istället frågor som: hur kommer det sig att heterosexualiteten tror sig vara naturlig och
ursprunglig? Varför har den ett så starkt behov av att övertyga om dess självklarhet? I
vilken utsträckning och på vilka sätt är den beroende av homosexualitet för att den
överhuvudtaget ska kunna existera och övertyga? (Kulick, 1996, s. 10). Genom dessa
frågor har queerforskarna sett att heterosexualitet kanske inte alls är något självklart
utan istället en ”uppsättning identiteter, relationer och värderingar som uppstått till följd
av bestämda sociala, historiska och kulturella betingelser” (Kulick, 1996, s. 10). Tiina
Rosenberg (2002) ger sin definition av begreppet queerteori ”Queerteori är inte en
enhetlig eller systematisk skolbildning, utan en blandning av studier vilka kritiskt
fokuserar det heteronormativa, det vill säga de institutioner, strukturer, relationer och
handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig och
allomfattande ursprungssexualitet” (Rosenberg, 2002, s. 12-13).
Heteronormativitetens två bärande principer är exkludering och inkludering. Den
exkluderande principen bygger på̊ en uppdelning mellan vi och dom, två delar som
betraktas som varandras motsatser. Uppdelningen gör att det ofrånkomligt blir en
hierarki dem emellan, där den ena, i det här fallet heterosexualitet, ses som bättre och
mer önskvärt än det andra, dvs. homosexualitet (Rosenberg, 2002). Den andra
principen, inkludering, innebär att den dominerande gruppen kan låta marginaliserade
grupper vara med i ”det allmängiltiga” utan att den dominerande gruppen behöver
erkänna att den är en grupp överhuvudtaget och speciellt inte att den är den grupp som
alla andra ska rätta sig efter. Den privilegierade gruppen blir enligt Rosenberg (2002)
den norm som alla andra grupper ska anpassa sig till. Hur de olika grupperna än
försöker anpassa sig och ”passa in” i de dominerande gruppernas rådande normer så
kommer det inte vara tillräckligt för att inte sticka ut och räknas som annorlunda. Denna
tanke har assimilering som metod, vilket innebär att det är den dominerande gruppen (i
detta fall heteronormen) som ritat upp måttstocken för vårt samhälle och som alla andra
ska mätas emot. Det är därmed den uteslutna gruppen som måste ge sig in i matchen där
reglerna redan är uppgjorda och matchen pågår sedan länge (Rosenberg, 2002, s. 102103).
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3.2 Teoridiskussion
Det finns både för- och nackdelar med att använda queerteorin. En nackdel är att
queerteorin upplevs som svår att förstå. Kulick (1996) menar att det beror på att det inte
är en färdig teori, utan snarare handlar om olika perspektiv att tolka och förstå världen.
Queerteori kan ses som ett samlingsbegrepp för teorier/perspektiv som berör strukturer,
normer och makt, sammanfattningsvis är det ett normkritiskt perspektiv. Med normer
menas de oskrivna regler som talar om för oss vad vi bör och inte bör göra och dessa
normer skiljer sig mellan länder och kulturer. Inom queerteorin anses normen att alla är
heterosexuella som den dominerade (Kulick, 1996, s. 9-10). Att teorin är spretig och
svår att få ett helhetsgrepp om, gör att en del kan ha svårt att förstå vad den egentligen
skulle kunna tillföra. Ambjörnsson (2016) menar att en viktig insikt som queerteorin
kan ge oss är att det som upplevs som normalt (norm) hela tiden existerar i relation till
det som pekas ut som onormalt (Ambjörnsson, 2016, s. 96). Queerteorin kan hjälpa till
att synliggöra vad som anses vara ”normalt” och hur den andre, i detta fallet hbtq+personer, behandlas i relation till den normen.
En annan fördel med queerteorin är begreppen exkludering och inkludering som hjälper
till att förklara relationen mellan normen och den andre. Inom queerteori kan båda dessa
begrepp upplevas som negativa. Begreppet inkludering är därför lite förvirrande, då det
i andra sammanhang oftast tolkas som något positivt. Inkludering syftar då till att känna
sig välkommen/hemma inom en viss sfär. Det finns alltså en dubbelhet i begreppet
inkludering och jag kommer att använda båda dessa begrepp parallellt i denna uppsats.
Trots dubbelheten i orden kan begreppen exkludering och inkludering tillföra en djupare
förståelse för relation mellan ”vi och dom”.
Jag kommer att framförallt att använda mig av queerteorin och de två begreppen
exkludering och inkludering när jag ska analysera den kvalitativa data som framkommit
i det empiriska materialet. Genom queerteorins tankar om normer, om vad som anses
vara normalt och hur det som lever i relation till detta alltid pekas ut som onormalt
kommer jag försöka förstå de upplevelser som respondenterna har av regnbågshyllan.
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4. Metod
I följande avsnitt presenteras och diskuteras undersökningens tillvägagångssätt.

4.1 Metodval
Syftet med min uppsats är att ta reda på hur människor som identifierar sig som hbtq+
uppfattar regnbågshyllan. För att nå ett större urval har jag valt insamlingsmetoden
webbenkät. Fördelen med webbenkät är att det är lättare att administrera och sprida, det
är också lätt att hålla webbenkäten anonym. Bryman (2011) skriver ”webbsurveys har
använts för att studera ’stora grupper av användare’” (Bryman, 2011, s. 598).
Nackdelarna är att det kan medföra lägre svarsfrekvens än vid en pappersenkät och att
det är svårt att veta vem som svarar (Bryman, 2011, s. 604). Trots riskerna har jag valt
webbenkät då jag anser att fördelarna överväger nackdelarna. Genom denna enkät
kommer jag förhoppningsvis att nå ett större urval av populationen hbtq+. Det är
fortfarande inte tillräckligt för att vara generaliserbart, men jag hoppas att mitt resultat
kommer att kunna ge en fingervisning av regnbågshyllans eventuella betydelse för
användargruppen hbtq+.
4.1.1 Enkätens utformande
Jag har valt att utforma webbenkäten i Sunet Survey, ett program som Högskolan i
Borås tillhandahåller. Enkäten är utformad så att den ger både kvantitativa och
kvalitativa svar. Dels har enkäten ett visst antal stängda frågor med ja- och nejsvar, dels
finns det några frågor med öppna svar som komplettering till de stängda frågorna. Detta
för att respondenten ska ges möjlighet att förklara eller förtydliga sina svar och för att
utesluta eventuella oklarheter.
Enkäten består av tretton frågor, se bilaga 1. Enkäten är uppbyggd kring tre teman. De
fyra första frågorna behandlar personliga och demografiska data. Den första frågan om
var respondenten bor är för att få en uppfattning om svar och erfarenhet skiljer sig åt i
stora och små orter. Jag funderade på om jag skulle ha med kommuntillhörighet, men
bestämde mig för att inte ha med det, då det kan kännas väldigt utlämnande för dem
som bor i små kommuner med få hbtq+-personer. Den tredje frågan, om respondenten
identifierar sig som hbtq+, är till för att eventuellt skilja ut de som börjat svara på
enkäten men som inte tillhör målgruppen. När det kommer till fråga fyra får
respondenten själv fylla i hur den identifierar sig, detta för att undvika exkludering.
Genom denna fråga går det att se eventuella skillnader i svaren mellan de olika
identiteterna inom hbtq+ i resultatet, även om det inte är tillräckligt för att kunna göra
några generaliseringar.
Det andra temat i enkäten handlar om regnbågshyllan som fenomen. Frågorna är
formulerade så att respondenterna kan besvara frågorna oavsett om de själva sett en
regnbågshylla eller ej. Den avslutande delen av enkäten är den personliga upplevelsen
av regnbågshyllan. Vid fråga sju kommer en skiljefråga där respondenten tillfrågas om
de använt sig av regnbågshyllan. Beroende på svar får respondenten olika frågor som
antingen är kopplade till respondentens upplevelse av regnbågshyllan, eller några
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avslutande frågor hur de tror att de skulle uppleva regnbågshyllan. Enkäten avslutas
med en möjlighet att tillägga något som respondenten eventuellt saknar.
4.1.2 Urval
Då syftet med undersökningen är att ta reda på hur de som identifierar sig som hbtq+
upplever regnbågshyllan har jag valt att vända mig till personer som identifierar sig som
hbtq+. Jag har utformat enkäten på svenska och avgränsat mig till att enbart genomföra
en webbenkät, vilket medför att jag utesluter de som inte har tillgång till internet eller
smartphone och som inte tillbringar tid på sociala medier, då det är i sådana forum
enkäten har spridits. Jag har också valt att göra studien i Sverige då det är en liten
studie, men också för att det är här som själva fenomenet regnbågshylla finns.
4.1.3 Genomförande
Innan jag skickade ut enkäten genomförde jag två pilotundersökningar, där jag skickade
ut enkäten till två vänner som identifierar sig som hbtq+ och bad dem ge feedback på
enkäten. Jag har också fått respons från handledarna innan jag skickade ut enkäten.
Enkäten var öppen i tre veckor i oktober - november 2018 och spreds på sociala medier.
Jag har skrivit till olika forum för hbtq+-personer på Facebook som har relativt många
medlemmar och nationell täckning och bett dem sprida enkäten i sina forum med
blandat resultat. Vissa forum har gladeligen spridit enkäten, medan andra, exempelvis
RFSL, svarade att de inte har möjlighet att sprida enkäten på sin Facebooksida. Genom
de forum som hjälpt till att sprida enkäten hoppas jag att jag har nått en relativt stor
population. Jag har bett bekanta som identifierar sig som hbtq+ sprida enkäten i sina
olika nätverk och hoppats på en snöbollseffekt och nationell spridning. Bryman (2011)
menar att snöbolls- eller kedjeurvalet är en form av bekvämlighetsurval där forskaren
initialt tar kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen
och använder dessa för att komma i kontakt med ytterligare personer i målgruppen.
(Bryman, 2011, s. 196) En risk med metoden är att webbenkäten bara når en mindre
grupp människor och att enkäten kanske inte kommer spridas över hela Sverige. Det
finns också en risk att den bara når de som finns med i olika nätverk på sociala medier
och inte den del av målgruppen som inte är så aktiva där. Då det är svårt att veta vilka
som är hbtq+-personer gjorde jag bedömningen att detta trots ovanstående risker är en
bra metod för att sprida enkäten.
När de första 100 enkäterna inkommit gick jag igenom de kvalitativa svaren, och
började tematisera dessa. Undertiden jag bearbetade de första 100 svaren fick jag in 24
svar till. När jag tematiserade de nya svaren såg jag att de 24 sista enkäterna inte
tillförde något nytt i de kvalitativa svaren. Jag valde därför konstatera en mättnad i de
kvalitativa svaren. De 24 sista enkäterna tillförde inget nytt utan bekräftade de 100
tidigare.
Det är svårt att tala om bortfall när det är svårt att veta hur många som kan nås genom
en anonym webbenkät. Då enkäten skickats ut via sociala medier, finns det en risk att
inte alla nås av enkäten och att det därmed blir ett skevt urval. Bryman (2018) skriver
att internetanvändare utgör ett skevt urval av populationen då det brukar vara
välutbildade, ha det bättre ställt och vara yngre (Bryman, 2018, s. 249). Det är därför
svårt att dra några generaliseringar utifrån detta resultat.
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4.1.4 Bearbetning
Jag har bearbetat det empiriska materialet genom att först göra en bedömning av
respondenternas svar så att alla svar var korrekt ifyllda och kan räknas med i materialet.
Jag gjorde bedömningen att alla svar var korrekt ifyllda och har därför använt alla 124
enkätsvar i uppsatsen. Därefter räknade jag ihop all kvantitativ data och redovisade
dessa i procent genom cirkeldiagram. Frågan hur respondenten identifierar sig var svårt
att räkna om till kvantitativa data, då en del respondenter gett flera svar. Jag valde för
enkelhetens skull att redovisa svaren på denna fråga utifrån bokstäverna h, b, t, q och +.
Detta innebär att de som svarat homosexuell, homosexuell man, bög, flata och lesbisk
alla går in under bokstaven h. I andra fall där fler svar på frågan har getts har jag gjort
en egen bedömning, i de flesta fall respondentens första svar. I de fall där respondenten
uppgett trans bland svaren har jag valt att kategorisera svaret som t. Jag valde att ha
denna frågan öppen för att ingen skulle känna sig exkluderad, men i efterhand hade det
nog varit lättare att ge svarsalternativ och slippa att behöva tolka svaren efteråt. Det jag
kan se är att flest respondenter identifierar sig med bokstaven h.
Därefter har jag gjort en tematisk uppdelning av svaren genom att läsa de
kompletterande kvalitativa svaren och markera olika återkommande teman. Jag har läst
fråga för fråga. Tabellen nedan visar på svarsfrekvensen när det kommer till antalet som
gett kompletterande svar.
Vissa bibliotek har något som brukar kallas för regnbågshylla.
Det är en hylla med hbtq-litteratur som är separerad från
bibliotekets övriga bestånd. Vad tycker du om detta? Kommentar
Skulle en regnbågshylla kunna vara relevant för dig?
Varför/varför inte? - Kommentar
Har du använt dig av en regnbågshylla på biblioteket? I så fall i
vilket sammanhang? - Kommentar
Vad skulle kunna göra en regnbågshylla ännu mer relevant för
dig?
Kan du identifiera dig med materialet som finns i
regnbågshyllan? Motivera gärna ditt svar. - Kommentar
Gör det faktum att det finns en regnbågshylla att du känner dig
mer inkluderad på bibliotek? Motivera gärna ditt svar. Kommentar
Om du tycker att en sådan hylla skulle finnas på ditt bibliotek,
vad skulle du i så fall önska att den innehöll?
Skulle en regnbågshylla göra att du känner dig mer inkluderad
på bibliotek? Motivera gärna ditt svar. - Kommentar

63 svar av 124

65 svar av 124
55 svar av 55
41 svar av 55
33 svar av 55
32 svar av 55
44 svar av 74
38 svar av 74

Tabell 1: svarsfrekvens

Efter den tematiska genomläsningen har jag jämfört svaren med den demografiska datan
för att se om demografi spelat in i hur respondenterna svarat. Av det jag kan se skiljer
sig dock inte svaren åt så att identitet, ålder eller bostadsort spelar in i svaren. Det hade
kanske blivit tydligare vid en större svarsfrekvens.
4.1.5 Analys
Jag har analyserat enkätsvaren genom att räkna samman och ställa upp den kvantitativa
datan i diagram. Steg två är att analysera den kvalitativa datan i det som Bryman (2011)
kallar tematisk analys, genom att gå igenom fråga för fråga och svar för svar och märka
ut ord och begrepp som liknar varandra och på så sätt hitta teman i svaren. (Bryman,
2011, s. 528-529)
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4.2 Reflektioner över vald metod
Metoden valdes för att kunna samla in en större mängd data. Utifrån enkäten har jag
kunnat få både kvantitativ och en kvalitativ data, eftersom jag fått in mer empiri än vad
intervjuer skulle gett, och samtidigt fått in kvalitativa data genom de förtydligande
frågorna i enkäten. Då jag inte kunnat se några större skillnader i hur respondenterna
svarat när det kommer till de kvantitativa frågorna, har jag lagt större fokus på de
kvalitativa svaren. Kanske hade mer kunnat utläsas i den kvantitativa datan om
svarsfrekvensen varit högre.
Att skicka ut en enkät som ska vara helt anonym ställer större krav på tydligheten i
enkätens utformande eftersom det inte går att göra förtydliganden under enkätens gång.
Jag upplever att de som svarat på enkäten har gett tydliga svar som håller sig inom
ämnet och jag har inte haft behov av att ställa följdfrågor. Jag har heller inte uppfattat
att respondenterna i stort tyckt frågorna var otydliga, men då möjligheterna till
förtydligande eller följdfrågor varit begränsad är det svårt att veta. Av denna anledning
gav jag respondenterna möjlighet att lägga till något på slutet, ifall de ville kommentera
ämnet för enkäten eller dess utformande. De allra flesta har skrivit lyckönskningar och
någon har kommenterat att det är ett spännande och viktigt ämne. En respondent
önskade ett förtydligande om regnbågshyllan avsåg barn/unga eller vuxna, i övrigt fanns
inga kommentarer på enkätens utformning.
Eftersom jag spridit enkäten genom snöbollsmetoden är det svårt att veta vilken
population jag nått och att kontrollera enkätens spridning. Det som kan konstateras är
att andelen respondenter över 65 år är ytterst få. Denna målgrupp hade kanske gått
lättare att nå med en annan metod. Även de som identifierar sig som något annat än h
hade kanske nåtts om enkäten spridits på annat sätt eller genom andra forum.

4.3 Undersökningens tillförlitlighet
Bryman (2011) framhåller vikten av att föra en diskussion kring en undersöknings
kvalitet. Detta brukar vanligtvis göras utifrån tre begrepp, reliabilitet, validitet och
generalisering.
Det är viktigt att kritiskt granska den gjorda undersökningens reliabilitet, det vill säga
hur väl mätinstrumentet mäter det som den mäter (Bryman, 2011). Inom forskningen
menar man att något är reliabelt om en mätning gjord vid en tidpunkt ger samma
resultat vid en mätning vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011, s. 49). Jag upplever att alla
de som svarat verkligen tagit sig tid att svara utförliga så jag tror att en liknande
undersökning skulle ge liknande svar, men det är svårt att veta. Validitet syftar till
mätningens giltighet, alltså hur väl jag lyckats mäta det jag haft för avsikt att mäta
(Bryman, 2011, 50). Jag menar att de frågor jag har i enkäten svarar mot det syfte och
frågeställningar, jag avser att svara på. Det tredje begreppet, generalisering, handlar om
resultatet går att generalisera till andra grupper eller situationer, än just de som varit
med i den här undersökningen (Bryman, 2011, 168). Min undersökning har en låg grad
av generaliserbarhet, då det inte går att veta hur stor urvalsgruppen är och därmed inte
går att säga hur stor del av urvalsgruppen som nåtts av enkäten. Även om
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undersökningen inte är generaliserbar, hoppas jag att de 124 svar som getts kan ge en
indikation på vad användargruppen hbtq+ har för tankar/erfarenheter av regnbågshyllan.

4.4 Etiska ställningstagande och forskarens roll
De etiska ställningstaganden som jag tagit i utformandet av enkäten och i insamlandet
av resultatet är bland annat hänsyn till anonymitet och insamling av personliga data. I
utformandet av inledningsbrevet till webbenkäten beskrevs tydligt syftet med uppsatsen
och att svaren enbart kommer användas i denna studie. Jag var också tydlig med att
informera om att enkäten är anonym. Jag skrev också med i inledningsbrevet att den
som svarar på enkäten därmed också godkänner att svaren används till kommande
uppsats. Då det kommit en ny datalag, GDPR, är kraven kring insamlandet av
personliga data hårdare och vid insamling av personuppgifter krävs samtycke. Vid
enkätinsamling finns det risk att insamlingsprogrammet samlar in IP-adresser, något
som räknas som personlig data. Därför valde jag att utforma webbenkäten i Sunet
Survey, eftersom en av fördelarna med detta program är att inga IP-adresser samlas in
vid användandet av en publik enkät.
En forskare är aldrig neutral och det är viktigt att vara medveten om att den förförståelse
och roll forskaren har kan påverka resultatet. I detta fall är jag medveten om att den
förförståelse och begreppsvärld jag har kring hbtq+ kanske syns i enkätfrågorna och kan
komma att påverka det resultat jag fått. Denna förförståelse finns även med i analysen
av resultatet.
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5. Resultat, Analys och Diskussion
Nedan presenteras, analyseras och diskuteras resultatet av de 124 enkätsvaren som
ligger till grund för empirin. Två respondenter har fyllt i enkäten på engelska.

5.1 Kvantitativt resultat
Nedan presenteras och analyseras det kvantitativa resultatet i procent genom
cirkeldiagram.
5.1.1 Demografiska data

Hur bor du?
14%

6% 2%

Stad
Mindre stad
Tätort

10%

Landsbygd

68%

Vet ej

Av de 124 stycken som svarat så bor 68% i en stad.

Ålder
1%

4%
yngre än 18 år

32%

unga vuxna
vuxna upp till 64 år
över 65 år

63%

Av 124 svarande är de flesta unga vuxna eller vuxna upp till och med pensionsåldern.
Det är ett fåtal yngre än 18 och bara en person över 65 år som svarat.

Hur identifierar du dig?
7% 3%

H

11%
7%

B
T

51%

Q
Plus

21%

ej svarat

Av 124 svarande har ungefär hälften svarat att de identifierar sig med bokstaven h.
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5.1.2 Tankar kring regnbågshyllan

Vad tycker du om regnbågshyllan?
12%

1%

8%

Bra
Dåligt
Ingen uppfattning
ej svarat
79%

Det flesta respondenter är positiva till en regnbågshylla. Hela 79% svarar bra, 12%
svarar ingen uppfattning och bara 8% svarade att de tyckte det var en dålig idé. En
person har valt att inte svara. Resultatet visar att nästan alla dem som svarat nej eller
ingen uppfattning inte själva använt en regnbågshylla. Om respondenterna bor i stad
eller landsbygd verkar inte spela någon roll för svaren, de liknade varandra oavsett
storlek på bostadsort. Det enda urskiljande var ett påpekade från en respondent från
landsbygden som sa att en regnbågshylla kan bli väldigt utpekande på en liten ort där
alla känner alla.

Är regnbågshyllan relevant för dig?
7% 2%
13%

Ja
Nej
Ingen uppfattning
ej svarat

78%

De flesta respondenterna upplever att regnbågshyllan skulle vara relevant för dem. Av
dem som svarar att de inte anser att regnbågshyllan är relevant för dem, så handlar det
om att de inte läser hbtq+ litteratur och därmed inte ser någon relevans av en sådan
hylla.
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5.1.3 Upplevelsen av regnbågshyllan

Har du använt en regnbågshylla?

44%

Nej
56%

Ja

Av 124 svarande har majoriteten av respondenterna inte själva använt en regnbågshylla.
De 44% som har använt den svarar att de tex. lånat böcker till sig själva eller till sina
barn.

Kan du identifiera dig med
regnbågshyllans material?
16%

1%
Ja

6%

Nej
Vet ej
ej svarat

77%

Av 55 svarande tycker de flesta att de kan identifiera sig med det material som finns i
regnbågshyllan. Ett fåtal svarar nej och några svarar vet ej. Av de som svarar nej så går
det inte att koppla det svaret till en viss identitet eller till att de har en negativ inställning
till regnbågshyllan. Många av dem som har kompletterat sina svar skriver att de
ibland/oftast kan identifiera sig med materialet.

Gör regnbågshyllan att du känner
dig mer inkluderad på biblioteket?
9% 1%
Ja

16%

Nej
Vet ej
ej svarat

74%

Resultatet visar att av de 55 svarande upplever de flesta respondenterna att
regnbågshyllan gör att de känner sig mer inkluderade på biblioteket. Även här bekräftas
temat kring vikten av synliggörande på biblioteken.
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Skulle en regnbågshylla göra att du
känner dig mer inkluderad på
bibliotek?
2%
29%

Ja
36%

Nej
Vet ej
ej svarat

33%

Av 69 svarande är det väldigt jämt mellan de olika svaren. I kommentarerna
är fler i denna grupp kritiska till regnbågshyllor än gruppen som använt sig av
regnbågshyllan.

5.2 Kvalitativa resultatet
Det kvalitativa resultatet redovisas utifrån de teman som framkommit vid den tematiska
genomgången av det empiriska materialet. Synliggörande, identifikation, tillgänglighet,
kunskap och vi och dom.
5.2.1 Synliggörande
Många av respondenterna har svarat att de upplever att de blir sedda när de ser en
regnbågshylla. De använder ord som representerad, sedd, och välkommen. Bland annat
svarar respondenterna så här: ”Ja, någon vet att man finns liksom.”, ”Det känns bra att
blir sedd”, ”Det är ett välkomnande att ha minoriteter tydligare representerade öppet. Då
FINNS jag.” och ”Bra - jag tycker att synligheten är betydelsefull.”.
Regnbågshyllan upplevs också som en form av ”statement” från bibliotekets sida och
ger en bild av att här hbtq+ personer välkommen. ”Verkligen! Det är ett statement till
allmänheten som gör att jag slipper "statement-a" att jag är okej.” Det finns också en
förväntan på att biblioteket då kommit längre i sin reflektion kring normer och
värderingar. ”Der [sic!] är kul att kolla igenom om det kommit något nytt, dessutom
känner jag mig mig [sic!] välkommen och förväntar mig att biblioteket och
bibliotekarierna står för allas lika värde.”
Det är många av respondenterna som kopplar upplevelsen av detta synliggörande till att
de känner sig mer inkluderade på biblioteken. En respondent pekade på att
regnbågshyllan ger en trygghet. ”Känner mig alltid mer inkluderad och sedd när det
finns en tydlig queer acceptans på ett ställe. Tycker regnbågshyllan ger en sådan
trygghet.” eller som en annan respondent svarade.
Yes definitely! It make me happy every time I see it because no matter how many or few books
there are it matters that we are represented and that we are visible and that we have our place as
well in the library finally. We are just as relevant as any other section. We are there. We are
visible. We are growing. And we matter. That visibility is so important for everyone to see. It’s
the only way the rainbow symbol will be normal.
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Dock finns det för många en dubbelhet i att synliggörandet också blir en form av
utpekande. ”Som sagt både och, tydligt normbrytande som i att jag får finnas, men jag
är tydligt avvikande ifrån de andra”, ”Ja, till viss del - bra dagar. På dåliga dagar kan jag
ta illa upp över att bli undanstoppad i en egen hylla istället för att på ett självklart sätt
bli inkluderad i "det vanliga".” och ”Jag uppskattar att det skapas medvetenhet. Men
inkluderad är kanske mer när hyllan inte längre behövs.”
Det går hos vissa av respondenterna att utläsa en viss tacksamhet/glädje att biblioteken
lyfter fram hbtq+-litteratur. ”Kan bara minnas bokbord på biblioteket i min förort som
tillfälligt lyft fram olika romaner med lesbiskt tema och det gjorde mig glad” Detta
påminner om det som Rosenberg kallar inkludering, där normen (i detta fallet
heteronormen) bestämt vad som är norm och vad alla andra ska anpassa sig till.
Synliggörandet sker då på normens villkor och lite bakvänt känner sig den andre
tacksamhet över att normen ”släpper” in dem. (Rosenberg, 2002, s. 102-103).
5.2.2 Identifikation
Ett annat tema som går att urskilja i svaren samlas kring begreppen identitet,
igenkänning, relatera till, och att finna förebilder. Som några respondenter svarade
”Genom att ta del av andra berättelser känner jag mig inte ensam.” ”det är viktigt för
mig att konsumera hbtq-media för att känna mig representerad och sedd. det är också
mer intressant att läsa om någon som liknar en själv.” och ”Ibland är det skönt att läsa
litteratur som speglar mig, tror inte att folk som för det mesta ingår i normen tänker på
hur mycket litteratur, film, musik etc som speglar deras sätt att leva.” Det finns också de
som menar att det var viktigt med hbtq+-litteratur i början av sin komma ut-process.
”särskilt när jag var yngre och försökte reda ut min egen sexuella läggning var de få
förebilder jag fann inom litteraturen väldigt viktiga för mig”
Det finns ett behov av böcker att identifiera sig med hos de flesta av respondenterna,
dock inte hos alla. En del är tydliga med att skriva att deras hbtq+-identitet inte påverkar
deras läsning eller val av böcker. ”Jag blir bekräftad av personer, inte av bokhyllor”,
”Jag går inte till ett bibliotek för att jag är hbtq. Jag går dit för att läsa eller låna böcker.”
och ”Har aldrig känt ett behov av att söka litteratur specifikt på HBTQ-tema. Hittills har
min HBTQ-identitet inte alls varit relevant för mitt läsande.”.
Det är också en del föräldrar som svarat att de lånar och söker böcker på familjer som
liknar deras, då de upplever att det är viktigt att deras barn får möta andra familjer än
normen. ”För att jag och mina barn kan finna litteratur där vi kan känna igen oss”,
De flesta uppger att de kan eller delvis kan identifiera sig med det material som finns i
regnbågshyllan. Några menar att böckerna beskriver för stereotypa bilder av hur det är
att vara hbtq+, att det kanske inte finns så många böcker om hbtq+-personer i vardagen.
Det är också det som flera menar skulle göra regnbågshyllan ännu bättre, fler titlar och
en större variation/mångfald bland böckerna när det bland annat kommer till etnicitet,
ålder och nyare böcker. ”En liten del. Många böcker handlar om "komma ut" historier
och unga vuxna. Inte mycket handlar om trötta småbarnsmammor...det är väl inte så
intressant.”.
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De som har svarat nej på frågan om de kan identifiera sig med regnbågshyllans material
har bland annat gett dessa kompletterande kommentarer. ”Böckerna handlar ofta om
vita homosexuella män och det kan jag inte identifiera mig med”, ”My life doesn’t
revolve around protests and sex.” och ”ja och nej. vissa hbtq-böcker är kanske äldre
eller stereotypa och då känns det svårt att identifiera sig med dem”
Även i den tidigare forskningen går det att se vikten av hbtq+-litteratur. Mehra &
Braquet (2006), Oltmann (2016) och Horton (2016) skriver om bibliotekets roll
gentemot hbtq+-personer, i deras fall ungdomar. De menar att biblioteket har en viktig
roll när det kommer till att erbjuda trygghet, material och stöd. Genom att synliggöra
och plocka in hbtq+-litteratur så kan den som identifierar sig som något utanför normen
känna igen sig, och de som tillhör normen får se att inte alla är som dem (Horton, 2016,
s. 22). De flesta respondenter upplever att de kan identifiera sig med det material som
finns i regnbågshyllan. Det har inte gått att se i resultatet att någon av bokstäverna i
hbtq+ skulle uppleva sig mer eller mindre representerad i det material som finns i
hyllan. De som inte upplever att de kan identifiera sig med materialet menar att det är
många äldre böcker och att de är stereotypa bilder som presenteras. Detta kunde även
Goldthorp (2007) se i sin undersökning där användarna, lesbiska kvinnor, upplevde
samlingen av lesbisk litteratur som dålig och otillgänglig (Goldthorp, 2007, s. 240).
Även Drake och Bielefield (2017) som utgick från transpersoners upplevelse av
bibliotek kunde se att det är viktigt att ha ett bra urval av böcker, både skönlitterära
böcker och faktaböcker. Bristen på olika perspektiv är också något som en del
respondenter påpekat. Dels böcker på andra språk än svenska men också andra
perspektiv än de som kommer från USA och västvärlden. Inom queerteori ligger en del
av kritiken i att vissa perspektiv glöms bort. Ambjörnsson (2016) menar att det är en
naturlig del av queerteorin att även ifrågasätta andra normer än den sexuella,
exempelvis ras, hudfärg och etnicitet (Ambjörnsson, 2016, s. 70). Även Bengtsson &
Nilsson (2018) har i sin undersökning sett att det är lätt att det bara är en typ av hbtq+person som representeras i regnbågshyllan. De har genom de intervjuer de gjort sett att
det är svårt för bibliotekarierna att hitta medier på många olika perspektiv och språk.
När respondenterna får frågan vad som skulle kunna göra regnbågshyllan ännu mer
relevant så handlar det ofta om ett bredare utbud och böcker på fler språk än svenska.
Även den tidigare forskningen visar på att det finns få hbtq+-titlar på biblioteken. De
flesta studierna är gjorda i USA eller i Storbritannien, Willams & Deyoe (2014),
Hughes-Hassell et al. (2013), Goldthorp (2007), Oltmann (2015), Chapman (2013).
Men Rasmusson-Wright (2016) har undersökt hur det ser ut på svenska folkbibliotek.
Ovanstående studier har studerat antalet hbtq+-titlar som finns på några specifika
bibliotek, genom checklistor där de haft de vanligaste hbtq+-titlarna listade, resultatet
för samtliga studier visar att de studerade biblioteken hade väldigt få titlar.
5.2.3 Tillgänglighet
Det tredje temat som går att urskilja är tillgänglighet. Många respondenter svarar att
regnbågshyllan underlättar i sökandet av relevant litteratur som de tidigare upplevt svår
att hitta. ”Gött att slippa leta runt hela biblioteket efter en ickeheteronormativ bok.”.
Men det finns en tydlig ambivalens, och många upplever det problematiskt att särskilja
hbtq+-litteraturen. ”Mestadels bra då det gör litteraturen lättare att hitta, men det finns
också vissa problem, då HBTQ inte är en genre och det kan uppfattas som att ”vår”
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kultur står separat från den övriga.” Det finns också en önskan om dubbelplacering så
att även andra ”ramlar” över hbtq+-litteratur. ”Extra fördel om medierna finns
dubbelplacerade på mer än en hylla.”, ”Bra eftersom jag då snabbare kan hitta böcker
som inte är så stereotypa/heteronormativa. Men jag antar att ganska få heteros eller
andra inom normen kollar i den hyllan. Böckerna borde ju finnas i fler ex så att de lånas
av en bredare målgrupp.”
Det är bra för att litteraturen lätt går att hitta och att all regnbågslitteratur är samlad, på så sätt
underlättar det för mig och jag slipper gå igenom boken och se att den tex inte är för
heteronormativ. Samtidigt som det också är viktigt att "regnbågslitteratur" även finns utspridd
under andra kategorier i biblioteket, så att det inte blir så att det bara exempelvis finns
heterosexuella kärleksskildringar under kategorin kärlek och att denna kategorisering därmed
blir liktydig med heterosexuell kärlek fast det benämns som kärlek i allmänhet (på så sätt kan
regnbågshyllan förstärka heteronormen och att regnbågslitteratur och hbtq-frågor generellt ses
som nåt avvikande). Också bra att "regnbågslitteratur" är utspritt i hela biblioteket så att folk
slumpvis stöter på denna litteratur när man letar efter en bok om tex kärlek, eller att de som inte
vill outa2 sig inte behöver gå till regnbågshyllan för att få tag i en icke-heterosexuell
kärleksskildring.

Den tidigare forskningen visar också på att biblioteket har gjort lite olika. En del har
valt att skapa en regnbågshylla Broman & Jäder (2014), Bengtsson och Nilsson (2018),
(Liliequist, 2017). I Johansson (2016) framkommer det att inte alla de tillfrågade
biblioteken har valt att skapa en regnbågshylla, utan har valt andra sätt att arbeta med
hbtq+-frågor, genom exempelvis en kärlekshylla. I Broman och Jäder (2014)
kandidatuppsats så kommer de fram till att det hade varit en fördel om böckerna gick att
dubbelplacera både i regnbågshyllan och bland de övriga böckerna. Dock menar de
bibliotekarier som de intervjuat att det tyvärr är allt för kostsamt för biblioteken att köpa
in två exemplar och även platsbrist kan vara en faktor som gör att böckerna inte
dubbelplaceras (Broman & Jäder, 2014, s. 19). Detta är även något som flera
respondenter efterfrågar.
5.2.4 Kunskap
En del av respondenterna har svarat att de använder regnbågshyllan för att få mer
information om hbtq+, att regnbågshyllan blir ett ställe att gå för att få kunskap och
även hänvisa till ifall någon frågar vart information om hbtq+ finns. ”För att det är min
historia och kultur”, ”Ja, för att lära mig mer om min homosexualitet, för att bredda
mina tankar, höra hur andra tänker och inte känna mig ensam” och ”Lära mig om trans”.
I used to learn about myself when I was coming out. And now I look for the rainbow kids
section now. And I have learned a lot about the trans community and even recommended books
to people who needed to learn about themselves and didn’t know where to go.

Några respondenter svarar att de använde regnbågshyllan i början av sin komma-utprocess när de upplevde att de behövde ”fakta” om sin identitet. ”Absolut! Framförallt
när jag var yngre hade jag behövt läsa böcker som skildrade min vardag och mina

2

”Outa” eller ”outande” betyder att du utan medgivande offentliggör någon annans (sexuella) läggning.
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Outande hämtad: 2019-01-29)
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tankar så att jag också skulle kunna få känna mig ”normal””, ”När jag var yngre och
behövde undersöka min identitet.”
Även Drake & Bielefield (2017) som studerat transpersoners informationsbehov har sett
att det är viktigt med både fakta- och skönlitterära böcker.
5.2.5 Vi och dom
De flesta har uttryckt att de är positiva till en regnbågshylla och att de upplever att en
regnbågshylla skulle vara relevant för dem men många uttrycker också en dubbelhet.
Det är inte så enkelt. Bryts hbtq+-böcker ut i en separat hylla synliggörs litteraturen,
böcker blir mer tillgängliga och hbtq+-personer hittar lättare litteratur att identifiera sig
med. Men det blir också utpekande som något annorlunda och tydligt att övrig litteratur
inte är hbtq+. Det kan också kännas utpekande för dem som går dit och tittar och vilket
kan medföra att inte alla vågar gå dit och titta/låna. ”Möjligen bra idé under
prideveckan. Annars känns det snarare utpekande. Som om vi inte får vara på vanliga
hyllorna.”,
Kanske. Men tycker nog att det signalerar mer inkludering om det står hbtq-böcker bland
”nyheter”, ”sånt som berör”, ”personalen tipsar”, ”aktuellt”, etc (dvs de övriga särskilda displayhyllorna som biblioteket råkar ha). Dvs som att hbtq ingår i verkligheten som sådan snarare än
existerar vid sidan om den.

Även om respondenterna upplever stora fördelar med en regnbågshylla så är den
bakomliggande orsaken, att resten av böckerna är ”hetero” och att det inte går att hitta
litteraturen annars, något som är ett problem. Ett alternativ till detta skulle kunna vara
det som en del av respondenterna kallar för digitalmärkning. Alltså att det skapas en
regnbågshylla online istället för att skapa en fysisk. Detta skulle innebära att det inte blir
lika utpekande att hämta en hbtq+-bok. Digitalmärkning eller ett regnbågsbibliotek
online är något som intervjupersonerna i Helm Hannervik & Lindahl (2016)
kandidatuppsats svarat att de tycker skulle vara bättre, så att biblioteket kan synliggöra
beståndet online utan att behöva ha en utpekande fysisk hylla. Då kan låntagaren söka
upp böckerna i databasen och sedan hämta boken bland det övriga beståndet (Helm
Hannervik & Lindahl, 2016, s. 25).
Det finns också de som menar att en regnbågshylla gör att de känner sig ännu mer
utpekade och att det krävs mer än en regnbågshylla för att vara inkluderande. ”Jag
uppskattar att det skapas medvetenhet. Men inkluderad är kanske mer när hyllan inte
längre behövs.”

5.3 Sammanfattning av resultatet
Resultatet bygger på 124 enkätsvar där de flesta respondenter identifierar sig som
homosexuella, tillhör åldersgruppen unga vuxna och bor i en storstad. De allra flesta är
positiva till en regnbågshylla. Ord som synlighet, igenkänning, kunskap, tillgänglighet
lyfts fram och att de genom hyllan synliggörs på biblioteket och på så sätt känner sig
inkluderade. De som inte är positiva menar att det är utpekande, att inte alla vågar gå
fram till regnbågshyllan eller att de som tillhör gruppen ”hetero” inte ska få möjlighet
att råka läsa en hbtq+-bok. De allra flesta som använt sig av hyllan tycker att en
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regnbågshylla är relevant, även om de hade önskat ett större utbud. När de kommer till
användandet av regnbågshyllan har de allra flesta inte använt en regnbågshylla. De som
använt den upplever i högre grad att regnbågshyllan gör att de känner sig mer
inkluderade på biblioteket. De kan också till viss del identifiera sig med det material
som finns i regnbågshyllan. Det är få som svarat att de inte alls kan identifiera sig med
regnbågshyllans bestånd, och det går inte att koppla svaren till en viss identitet.
Av de som aldrig använt en regnbågshylla är det en större osäkerhet kring om det
verkligen skulle behövas en hylla för att de skulle känna sig mer inkluderade på
biblioteket. Det är heller ingen som svarat att de inte känner sig inkluderad på
biblioteket.

27

6. Slutsatser
Nedan redovisas uppsatsen slutsatser utifrån de frågeställningar som ligger till grund för
denna studie.

6.1 Hur upplever målgruppen hbtq+ regnbågshyllan?
Utifrån respondenternas svar så går det att se att målgruppen hbtq+ upplever
regnbågshyllan som positiv. Resultatet visar att de flesta av respondenterna aldrig
använt regnbågshyllan, men trots detta är många positiva till en regnbågshylla. Ord som
synliggörande, identifikation, kunskap och tillgänglighet, återfinns i respondenternas
svar. Det påminner om de svar som Norman (1999), Ericson & Hvidén (2003), Helm
Hannervik & Lindahl (2016) fick fram i sina undersökningar, där det framkommer att
respondenterna är positiva till att separera hbtq+-litteraturen och att det gör det lättare
att hitta. Flera av de som svarat att de använt regnbågshyllan upplever också att de
känner sig mer inkluderade på biblioteket, att de syns i biblioteksmiljön. De finns också
de som menar att det krävs mer än en regnbågshylla för att vara inkluderad, exempelvis
okönade toaletter och hur bemötandet är från personalen. Detta är även något som
Drake & Bielefield (2017) sett i sin studie kring transpersoners upplevelser på bibliotek.
Även Curry (2005) poängterar vikten av ett gott bemötande för att våga uttrycka sitt
informationsbehov och våga be om hjälp.
Precis som tidigare studier pekat på finns det också en ambivalens hos användaren kring
hyllan, de flesta är positiva för att det underlättar för dem som användare att hitta
relevant litteratur och att de upplever att de blir synliggjorda på biblioteken, men det är
också utpekande, alla kanske inte vågar gå till en sådan hylla, och det blir en tydlig
uppdelning mellan vi och dom. Hannervik & Lindahl (2016)

6.2 Hur kan deras upplevelser förstås utifrån queerteori?
Grundprincipen i queerteorin är kritiken emot heteronormen. På biblioteken finns en
heteronorm som kan synliggöras på olika sätt, t.ex. genom att de flesta böcker speglar
en heteronorm, att bemötandet av människor som identifierar sig som hbtq+ inte alltid
är det bästa eller att kunskapen hos de som jobbar på bibliotek är ofta bristfällig när det
kommer till andra normer än den rådande. Tidigare forskning Johansson (2008),
Karlsson & Melander (2015) visar också att många upplever det svårt att hitta hbtq+litteratur för att de är indexerade med ord som användaren inte skulle använda sig av.
Rosenberg (2002) använder sig av begreppen exkludering och inkludering när hon vill
förklara relationen till normen. Hur vi än förhåller oss till normen så synliggörs den.
Om exempelvis hbtq+-litteraturen skiljs ut från det övriga beståndet i en regnbågshylla
är det enligt Rosenberg (2002) exkludering. Exkludering innebär en uppdelning mellan
vi och dom, där heterosexualitet (som de flesta böcker på ett bibliotek speglar) är
normen och för att hitta böcker som speglar hbtq+ skiljs den ut från normen och blir den
andre, ett ”dom”. Det blir i detta fall väldigt tydligt vilka böcker som speglar hbtq+personer, men det blir också väldigt tydligt hur stor del av böckerna som inte är gör det.
När en grupp synliggörs, synliggörs också normen. Detta är även något som
bibliotekarierna reflekterat över när det kommer till hur de ska bemöta användargruppen
hbtq+. Är det rätta sättet att bryta ut hbtq+-litteratur genom en regnbågshylla, kanske
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går det att göra på ett annat sätt genom exempelvis en kärlekshylla? Broman & Jäder
(2014), Johansson (2016), Liliequist (2017). Ett annat problem som uppstår när
biblioteken väljer att bryta ut hbtq+ litteratur är att normen då slipper stöta på den. Detta
är det några av respondenterna som kommenterar.
Ett annat sätt att se på normen är genom begreppet inkludering som innebär att den
dominerade gruppen, i detta fallet heteronormen, inte ens behöver reflektera över att de
är en norm, det ses som självklart. Detta går även att se när det kommer till ämnesorden.
Det finns inget ämnesord för heterosexuell, det anses så självklart att det inte behövs
klassificeras, det är enbart det som avviker från normen som behöver klassificeras.
Detta skulle Rosenberg (2002) mena är en del av begreppet inkludering, att den
dominerande gruppen inte ens behöver erkänna att de är en grupp. Det finns inget
ämnesord för heterosexuella för att de inte anses vara en egen grupp, de är normen. Hur
hbtq+-litteratur är klassificerad är ingenting jag undersökt närmare i denna uppsats, men
i den tidigare forskningen går det att se att ämnesorden bygger på en heteronorm, där
det bara finns ord för det som avviker från heteronormen. De kan också se att de
ämnesord som finns, inte är de ord som hbtq+-personer själva skulle använda Johansson
(2008), Karlsson & Melander (2015). Detta innebär att det är svårt att hitta den hbtq+litteratur som finns och är en av de bakomliggande orsakerna till att en regnbågshylla
har ansetts behövas. Även här blir det en form av exkludering för att kunna inkluderas
(på ett positivt sätt) och synliggöras bland den dominerade normen.
En av respondenterna svarade: ”inkludering är väl först när regnbågshyllan inte
behövs.” Biblioteken är uppbyggda kring normen heterosexualitet, och de flesta böcker
som finns i bibliotekets samling speglar detta. Bryts hbtq+-böckerna ut genom en
regnbågshylla blir det väldigt tydligt att det är ett vi (den samlingen är väldigt mycket
större än den andra) och ett dom. Men om böckerna inte bryts ut blir de ju inte alls
synligt att det finns andra perspektiv än den rådande normen på biblioteket, och det blir
svårare att hitta hbtq+-litteraturen. Jag förstår att biblioteken ibland inte vet hur de ska
tackla denna fråga. Respondenterna verkar uppskatta hyllan, även om de tycker att
böckerna borde vara dubbelplacerade så att det även går att hitta samma böcker bland
övriga hyllor. Det borde kanske också vara läge att se över hur böckerna klassificeras
och om det skulle vara möjligt med en digitalmärkning också. Om det inte finns
ekonomi eller plats för dubbelplacering kanske biblioteket ska satsa på en digital
regnbågshylla istället. Jag är medveten om att allt fler bibliotek har börjat med att
använda exempelvis ordet hbtq som ämnesord på hbtq+-böcker, vilket kan ses som ett
steg mot en digital regnbågshylla.
Det bör också finnas en medvetenhet hos bibliotekarierna att denna hylla har ett
symbolvärde och att det också finns en förväntan på att personalen är mer medveten om
normer och värderingar där det finns en sådan. Samtidigt är det inte tillräckligt att
enbart ha en regnbågshylla. Bemötande är också viktigt att tänka på.
Det går att se att användarna har mött/stött på många olika former av regnbågshyllor.
När jag skickade ut enkäten valde jag att definiera regnbågshyllan väldigt brett, men om
jag hade haft mer tid hade det varit intressant att få mer uppgifter kring vad för
regnbågshyllor respondenterna mött, då det skiljer sig från olika bibliotek.
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6.3 Förslag till fortsatta studier
Under studiens gång har jag upptäckt att det inte finns någon förteckning över vilka
bibliotek som har en regnbågshylla. En kartläggning över utbudet av regnbågshyllor
vore bra för att kunna få en överblick över hur spritt fenomenet är.
Det vore också intressant att studera olika regnbågshyllor och se vad de olika
biblioteken inkluderar i begreppet. Då det inte finns några direktiv för hur en
regnbågshylla ska utformas har de som svarat i denna undersökning mött olika
regnbågshyllor. Det vore därför spännande med en kartläggning för att se hur
regnbågshyllorna utformats och om det finns skillnader/likheter i de olika hyllorna.
Det finns också en del kommentarer och önskningar kring att göra en form av digital
regnbågshylla, där hbtq+-litteraturen kan sökas online. När en gör enklare sökningar så
går det att se att flera bibliotek börjar använda hbtq som ämnesord. Men frågan är hur
vanligt det är och hur det sedan förmedlas till användaren så att användaren vet att
ämnesordet finns. Det skulle vara ett intressant forskningsområde att studera.
Fokus i denna studie har varit användare som identifierar sig som hbtq+, frågan är vilka
flera användare regnbågshyllan har, och hur de upplever regnbågshyllan? Går det att
göra en studie likt den Norman (1999) gjorde där enkätfrågor låg i anslutning till
regnbågshyllan, för att fånga upp vilka användare en regnbågshylla har?
Några av de artiklar som jag har med under tidigare forskning utgår från en
skolbiblioteks-kontext. Det skulle vara intressant att se hur skolbiblioteken arbetar med
eventuella regnbågshyllor eller hbtq+-litteratur i allmänhet i Sverige.
Den tidigare forskningen visar också på att utbudet av hbtq+-litteratur är ganska dåligt,
detta är även något som respondenterna påpekat. Det hade varit intressant att göra en
mer omfattande kartläggning kring hur stor del av bibliotekens bestånd som faktiskt är
hbtq+-litteratur.
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