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1. Inledning 
 

Redan för cirka hundra år sedan när det svenska folkbiblioteket föddes så skulle alla få 
samma service och behandlas lika - folkbiblioteket var till för alla (Hansson 1999, s.95). 
Så är det än idag - folkbiblioteket ska vara till för alla. Men vilka är då alla? Finns det 
grupper som på något vis inte inkluderas i alla? Vilka normer råder i samhället? 
Normer finns även på biblioteket liksom inom många andra områden i samhället. En 
norm som vi har tittat på genom litteraturstudier är heteronormen och cis1-normen. I de 
artiklar och uppsatser vi använt oss av har vi kunnat se att det för användarna har varit 
svårt att återfinna HBTQ-relaterat material2 (HBTQ står för homo-,-bi, trans- och 
queerpersoner). Vi har undersökt hur biblioteken talar om och handlar kring frågor som 
rör folkbibliotek och HBTQ.  

 

Det kan för många unga vara viktigt vid identitetsskapande att ha tillgång till denna typ 
av material. Detta kan även kopplas till folkhälsa. I en debattartikel av Westerlund och 
Möllerop (2012) så tas det upp att HBTQ-personer i genomsnitt har sämre psykisk 
hälsa, har ett högre riskbruk av alkohol och använder mer cannabis än hetero- och cis-
personer. Detta har framkommit i Statens Folkhälsoinstituts rapport om levnadsvanor 
2012. Westerlund och Möllerop menar att bättre självkänsla kan minska missbruket. 
 Exempelvis Ross, McKechnie och Rothbauer (2006) pekar på att det är viktigt för 
många att se en spegling av sig själv och sitt eget liv som varandes utanför normen. 
Westerlund och Möllerop menar också att mer kunskap i samhället om HBTQ-frågor 
kan minska eller luckra upp heteronormativiteten och därmed göra det lättare att leva 
som HBTQ-person (Westerlund & Möllerop 2012). Vi menar att biblioteket kan spela 
en roll i detta. 

 
1.1 HBTQ som grupp 
 

Vi anser inte att HBTQ-personer är en homogen grupp som har samma önskemål och 
behov. Vi inser att alla grupperingar av människor är konstruktioner men i denna studie 
använder vi HBTQ-begreppet för att få syn på vissa förhållanden i 
biblioteksverkligheten som kan behöva en förändring. Vi inser även att HBTQ-personer 

                                                 
1 Cis- person: En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, 
hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med penis, ser sig 
själv som kille och har könet man registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och 
könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida”(rfsl.se). 
 
2 När vi talar om HBTQ-material menar vi främst skönlitteratur, film, poesi, manga, seriealbum med 
mera. 
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också söker annan typ av information än just den som är HBTQ-relaterad. Vi är också 
medvetna om att även personer som inte definierar sig som HBTQ söker och använder 
sig av HBTQ-relaterat material. Hedemark m fl. tar i deras diskursanalys upp att det kan 
vara problematiskt att kategorisera användare eftersom kategoriseringar kan påverka 
målgruppens informationsbeteende, informationsbehov, informationssökande och 
informationsanvändning (2005). Även Abrahamsson och Berg talar om att användare är 
en heterogen grupp som har olika behov (2007, s. 8). Det material som vi främst syftar 
på i denna studie är den delen av biblioteksbeståndet som inte är rena faktaböcker 
eftersom faktaböcker ofta är mer specifikt ämnesordsindexerade än vad skönlitteratur 
är. Dock skulle en kunna framhäva vissa faktaböcker till exempel om regnbågsfamiljer i 
familjehyllan. 

 

1.2 Hbt-certifiering och annan HBTQ-relaterad utbildning 
samt normkritik 
 

Hbt-certifiering3 är en utbildning som tillhandahålls av RFSL4. Detta är en certifiering 
som biblioteken och andra organisationer kan köpa av RFSL. De som anlitar RFSL för 
certifiering är till största del organisationer inom landstinget. Hittills har cirka 60 
organisationer certifierats i Sverige. Viktiga delar av certifieringen anges vara 
normkritik, diskrimineringsgrunderna, makt, identitet och familjejuridik. 
Den korta versionen av vad hbt-certifieringen innebär, skriver Bengtsson (2013), är att 
alla har rätt att vara den de är. Att det främst handlar om värdegrund och 
förhållningssätt. Exempel på områden som hbt-certifieringen på biblioteken ser över är 
bemötande, hylluppställning, urval, programverksamhet och verksamhetsidén 
(Bengtsson 2013). Utbildningen innefattar fyra kurstillfällen för all personal inom en 
verksamhet.  I certifieringen ingår också att en mindre grupp i personalen sätter sig ned 
och ser över t ex policydokument, informationsfoldrar och hemsidor. Ett av de 
viktigaste verktygen som certifieringen använder sig av är samtal, och personalen 
kommer på så sätt fram till en gemensam värdegrund. Personalen får genom 
utbildningen tid och möjlighet att diskutera komplexa frågor. Utbildningen sträcker sig 
över mellan sex till åtta månader så att deltagarna har tid att reflektera 
mellanutbildningstillfällena (Pavlov & Westeman 2013). 
 
I HBTQ-rekommendationerna för Sundbybergs stadsbibliotek står att läsa:  
 
 

           "Normer är regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara 
positivt, önskvärt, fördelaktigt och vad som inte är det. Normer kan vara 

           outtalade och uttalade. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och 
                          rum samt formas utifrån maktförhållanden. Normkritik handlar om att 

    synliggöra och ifrågasätta normer, synliggöra normens fördelar, granska sin 
                          egen position och visa på föränderlighet." 

                                                 
3Hbt står för homo-, bi- och transpersoner. RFSL väljer att kalla certifieringsutbildningen så. 
4 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. 
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Med normkritik menas inte att alla normer i vårt samhälle är dåliga utan att vi bör 
ifrågasätta de normer vi har. Vissa normer behövs för att vårt samhälle ska fungera. Det 
kan t ex anses vara en norm att vi står på höger sida i rulltrappan. Normer som 
problematiseras i certifieringsprocessen är exempelvis heteronormen och den binära 
uppdelningen i två kön. Diskrimineringsombudsmannen beskriver det så att den som är 
heterosexuell har privilegiet att vara något mer än sin sexuella läggning (se Bengtsson 
2013, s. 8). Exempelvis kan en bli definierad utifrån andra egenskaper som att gilla 
trädgårdsskötsel istället för att ses som “flatan” eller “bögen”. 
 
RFSL använder sig av normkritisk pedagogik i sin utbildning. En tittar då på vad som är 
normen på t ex biblioteket eller i samhället och frågar sig varför en har de normer en har 
och om en vill ändra dem.  
 
RFSL har under de senaste åren gått från att använda sig av något som kallas för 
“toleransinriktad” pedagogik till att använda sig av en normkritisk pedagogik (se 
definition nedan). Ett toleransinriktat arbetssätt användes som ett sätt att arbeta emot ett 
kvardröjande synsätt på homosexualitet som någon slags sjukdom. I Sverige togs 
sjukdomsklassningen på homosexualitet bort ur socialstyrelsens sjukdomsregister 1979 
(RFSL 2013). Det toleransinriktade angreppssättet användes som ett sätt att visa att 
homo- och bisexuella (och eventuellt transpersoner) var normala och inga konstiga 
avvikare (Bromseth, 2012, s 12). I och med HBTQ-personers ökade lagstadgade 
rättigheter i samhället så sattes fokus på andra rättigheter. 
 
Bromseth skriver att det i den tidsperiod som hen utvärderat har skett en förskjutning 
från en toleransinriktad pedagogik, där folk skulle bli av med sina fördomar om 
avvikaren, till något som kommit att kallas “ett normkritiskt perspektiv”. Med ett 
normkritiskt perspektiv vill en fånga queerteorins fokusering på förtryckande normer, t 
ex hetero- och cis-normen, tillsammans med en intersektionell ansats (2012, s. 19). 
RFSL använder sig i hbt-certifieringen av en normkritisk pedagogik eftersom de menar 
att den möjliggör en förändring som sker på djupare nivå hos individer och 
organisationer.  
 
Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg i Stockholm var det bibliotek som var först ut att 
hbt-certifieras (Bengtsson 2013, s. 8, 12). Även Sollentuna kommuns bibliotek har 
påbörjat en hbt-certifieringsprocess. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Bibliotek ska vara till för alla och HBTQ-material är svårt att återfinna. Då uppstår ett 
problem hur en ska göra för att tillgängliggöra material och vilka konsekvenser olika 
strategier för att synliggöra material för med sig. Två strategier för att synliggöra 
materialet benämner vi exkludering och normkritik.  Vi kan även se en ovilja till att 
andrifiera dvs. att göra en användare till den andre genom att skilja ut materialet. Denna 
strategi, som vi benämner inkludering, gör det däremot svårt att återfinna materialet.  
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Den tidigare forskning vi har tittat på identifierar olika områden inom 
biblioteksverksamheten där heteronormen styr och HBTQ-gruppens behov är eftersatta. 
De olika områden vi har tittat på är informationsbehov, tillgänglighet, bemötande och 
utbildning. Ericsson och Hvidéns uppsats tar upp problematiken kring indexering av 
litteratur gällande HBTQ-frågor. Ericsson och Hvidén anser att om litteraturen 
indexeras med HBTQ-termer så pekas den också ut som avvikande. Både Ericsson och 
Hvidén (2003, s.7-8), Johansson (2008 s. 5, 46) och Ross et al (2006, s. 114-117, 168) 
menar att det är extra viktigt för personer som lever utanför normen att finna spegling 
av sin egen verklighet. Detta eftersom en inte får denna automatiskt så som 
heterosexuella och cis-personer utan får leta upp den själv. Chapman och Wright (2008) 
framhåller även de vikten av spegling, i detta fall för skolungdomar. De menar att 
skolbiblioteken här har en viktig funktion att fylla. De talar även om vikten av ett bra 
bemötande. Gällande tillgänglighet har Rothbauer och McKechnies undersökning varit 
viktig. De studerade folkbiblioteks bestånd kring ungdomsböcker med HBTQ-tema 
(1999, s. 32, 36).  Bemötande på folkbibliotek undersökte Curry genom att en person 
fick fråga bibliotekarier om hjälp att finna HBTQ-relaterat material. Hen kom fram till 
att ett bra bemötande inte alltid gavs och att ett bra bemötande i dessa frågor är 
avgörande för om användaren kommer fråga personalen igen. Angående utbildning och 
HBTQ-frågor så tar Brandstedt (2013ab) samt Pavlov och Westeman (2013) upp 
betydelsen av en välinformerad personal i dessa frågor. 
 
Då ett av folkbibliotekens mål är att vara till för alla så måste alla kunna finna litteratur 
som speglar en värld som de identifierar sig med. På vilket vis HBTQ-materialet 
synliggörs är en viktig fråga. Ska det finnas en regnbågshylla eller speciella etiketter? 
Ställer folkbiblioteket litteraturen i en speciell hylla så utpekas materialet som 
annorlunda. Eller ska HBTQ-materialet vara blandat med den ”vanliga” litteraturen. Det 
kan innebära att materialet blir svårt att återfinna. 
 
I många biblioteksplaner5 vi har tittat på så redogörs det för folkbibliotekens mål att 
vara till för alla medborgare. Det knyter an till den tradition folkbiblioteken vilar på, det 
vill säga folkbibliotekets demokratiska uppgift. Material som har ett HBTQ-tema är ofta 
svår att hitta. Detta leder till att individer som identifierar sig som HBTQ-personer inte 
kan finna material som fångar deras verklighet och de omfattas då inte i 
folkbibliotekens benämning av alla. 
 
Folkbibliotek som synliggör HBTQ-frågor kan arbeta med bland annat frågor som rör 
informationsbehov, tillgänglighet och bemötande. Vi anser att det är relevant för 
folkbibliotek att föra diskussioner gällande placering av material och hur materialet 
presenteras digitalt och fysiskt. Som vi nämnde tidigare så är det inte endast HBTQ-
gruppen som tillgodoses av dessa fördelar, även de som inte identifierar sig som HBTQ 
söker denna typ av material. Detta kan skapa goda möjligheter för folkbibliotek att vara 
till för alla. 

 
 
  

                                                 
5 Olika biblioteksplaner hittade vi här: https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/ 

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att skapa en uppfattning om vilka bakomliggande idéer och 
föreställningar de tillfrågade har angående hur de vill arbeta med HBTQ-frågor på 
biblioteket. 
 
 
Vi vill undersöka vilka medvetna och/eller omedvetna attityder som ligger bakom hur 
våra informanter ställer sig till att arbeta mer med HBTQ-frågor på sitt bibliotek. Vi vill 
även undersöka om det hos informanterna finns uppfattningar och föreställningar som 
kan kopplas till det exkluderande-, det inkluderande- eller det normkritiska synsättet. De 
frågor vi vill finna svar på är: 
 

• Vilka idéer och vilka föreställningar ligger bakom hur de tillfrågade vill arbeta 
med HBTQ-frågor på biblioteket? 

• Ger de tillfrågade uttryck för det inkluderande, det exkluderande eller det 
normkritiska synsättet när de talar om HBTQ och biblioteket? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att endast omfatta bibliotekspersonal på 
folkbibliotek. Vi använder både termerna “bibliotek” och “folkbibliotek” men det vi 
menar överlag är folkbibliotek. 
Vi har även koncentrerat oss till att mest titta på hetero- och cis-normen när vi tittar på 
normer. 
 

1.6 Definitioner på olika begrepp 
 

Dessa definitioner är stipulativa, alltså att vi beskriver hur vi valt att använda 
begreppen. 
En - Används synonymt med pronomenet ”man” i vardagligt men är inte könat. (jmfr 
”en kan åka buss istället för tåg till Malmö”) (RFSL 2013) 
Hen- Könsneutralt pronomen (RFSL 2013). Vi har valt att använda oss av könsneutrala 
pronomen eftersom att språket förändras och vi vill vara en del av den förändringen. 
Cis-person - En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och 
könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis 
en person som föds med penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat som 
kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med 
sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida” (RFSL 2013) 
HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra 
personer med queera uttryck och identiteter (RFSL 2013). 
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Hbt-certifiering - innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i 
syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av 
patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv (RFSL 2013). 
Heteronormativitet - Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna 
eller man och ingenting annat, och en talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och 
män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara 
heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte uppenbart 
avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar (RFSL 2013). 
Intersektionalitet - Ett perspektiv som används för att studera hur olika maktordningar 
hänger ihop med varandra och hur olika identiteter skapas som resultat av exempelvis 
religiositet, kön, sexualitet, klass och ålder. Hur de olika aspekterna hänger samman ser 
olika ut beroende på person, grupp och sammanhang (RFSL 2013). 
Normer - Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara 
positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är 
situationsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden (RFSL 
2013). 
Normkritik - handlar om att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar och att 
ifrågasätta de mekanismer i samhället som gör att vissa uppfattas som 
avvikande.(Arbetsmiljöforum, 2012,s. 11) 
Queer - Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett 
ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som 
queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte 
behöva identifiera/definiera sig (RFSL 2013). 
Toleranspedagogik - Handlar om att betrakta alla människor som lika och att alla är 
precis som alla andra. Med toleranspedagogik riskerar en att missa det som gör att vissa 
människor ses som avvikare och andra som normala, och som leder till att vissa 
människor får sina rättigheter tillgodosedda per automatik, medan andra får kämpa för 
dem. Om en bara pratar om att få homo‐ eller bisexuella att vara öppna med sin 
läggning i skolan eller i arbetslivet missar en varför homo‐ och bisexuella måste berätta 
om sin sexualitet gång på gång medan heterosexuella inte behöver göra det (Bengtsson 
2013, s. 8). 

 
 
 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexualitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heterosexuella
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2. Tidigare forskning 
 

Vi använder tidigare forskning för att visa på att ämnet är relevant och att vår 
problemformulering är förankrad i verkligheten. Vi kommer här diskutera tidigare 
forskning kring HBTQ och bibliotek. Vi tar bland annat upp bakgrundsmaterial 
gällande informationsbehov, tillgänglighet, bemötande och HBTQ-relaterad utbildning. 
 
Vi har kunnat sluta oss till att det saknas forskning kring HBTQ inom det biblioteks- 
och informationsvetenskapliga fältet i Sverige. När vi sökte efter material fann vi mest 
uppsatser. Från Kanada och Storbritannien finns det en del forskning som tar upp 
folkbibliotek och HBTQ. 
 
De studier vi fann berörde olika delar av biblioteksverkligheten och HBTQ där det kan 
behövas en förändring. Vi har använt oss av Ericsson och Hvidéns uppsats eftersom de 
tar upp lesbiska och bisexuella kvinnors informationsbehov och de diskuterar 
problematiken kring indexering av litteratur gällande HBTQ-frågor. Rothbauer och 
McKechnies undersökning gällande tillgänglighet är av intresse eftersom de studerade 
folkbiblioteks bestånd kring ungdomsböcker med HBTQ-tema. Currys undersökning 
gällande bemötande är viktig eftersom bemötande är en fråga som folkbiblioteken 
dagligen arbetar med. De studier som berör folkbibliotek och utbildning kring HBTQ-
frågor av Brandstedt (2013ab) och av Pavlov och Westeman är relevanta eftersom de 
pekar på vikten av utbildning för bibliotekspersonalen i dessa frågor. 
 
Det finns ett antal uppsatser som behandlar HBTQ-relaterade informationsbehov kontra 
biblioteks- och informationsverksamhet. Andersson (2007) ger en rad förslag hur 
biblioteket ska få unga homo- och bisexuella att besöka biblioteket. Ericson och 
Hvidéns (2003) uppsats rör hur homo- och bisexuella kvinnor söker och använder 
information genom olika medier. Johanssons uppsats (2008) samt Södermans (2006) 
uppsats tar i sin tur upp komplikationerna med hur medier med HBTQ-relaterade ämnen 
indexeras eller inte indexeras. 
 
Vi har även använt oss av Ross et al.(2006) bok om läsningens betydelse i människors 
liv. De har utfört omfattande forskning om läsning av skönlitteratur och om varför folk 
läser. Vi har också tittat på en uppsats av Lundborg och Vardeh Navandi (2007) som 
behandlar informationsbehovet hos kvinnor i samkönat föräldraskap gällande graviditet 
och föräldraskap. 
 
I Pavlov och Westemans (2013) uppsats tar de upp att folkbibliotek ska vara till för alla 
och att hbt-certifiering kan vara ett sätt att synliggöra olika normer. Brandstedt (2013a) 
tar upp vikten av HBTQ-utbildning för bibliotekspersonalen så att de kan göra 
välinformerade val gällande bland annat inköp av olika informationsbärare. I rapporten 
om Hallonbergens bibliotek tar Bengtsson (2013) upp hur det gick till vid hbt-
certifieringen av Hallonbergens bibliotek.  
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2.1 Informationsbehov 
 

I sin magisteruppsats (2003) tar Ericsson och Hvidén upp lesbiska och bisexuella 
kvinnors informationsbehov. De tar även upp problematiken med indexeringen av 
skönlitteratur. Problemet med denna är att antingen indexeras den aktuella 
skönlitteraturen inte alls med HBTQ-termer och är då svår att hitta. Om denna litteratur 
indexeras med HBTQ-termer så pekas den ut som “den andre” eftersom heterolitteratur 
inte indexeras med heterotermer. Detta är en konsekvens av heteronormativiteten (2003, 
s.7). Ericsson och Hvidén påstår att icke-heterosexuella har större behov av att leta upp 
källor till självidentifikation än heterosexuella eftersom vi lever i ett heteronormativt 
samhälle, där heterosexuella finner speglingar av sig själva automatiskt, medan 
ickeheterosexuella får leta upp denna spegling aktivt (Ericsson och Hvidén, 2003, s. 8).  
 
Ross et. al tar upp att skönlitterär läsning kan vara väldigt viktigt vid identitetsarbete 
(2006, s. 114-117). Enligt Kivel och Kleiber (2000, se Ross et al. 2006 s. 115) så kan 
läsning om personer i samma situation för HBTQ-personer i tonåren betyda hopp för 
framtiden. Ross et al. menar att en person som känner sig annorlunda och utanför, finner 
i skönlitteraturen att hen inte är ensam om sina tankar. Genom böckerna lär en känna att 
en inte är ensam om att vara ”annorlunda” (utanför normen) som att t.ex. vara 
homosexuell (Ross et al. 2006, s. 168). 
 
Lundborg och Vardeh Navandi (2007) har undersökt hur kvinnor i samkönat 
föräldraskap och hur deras informationssituation ser ut i förhållande till graviditet och 
föräldraskap. Även här tar författarna upp hur otillgänglig informationen (HBTQ-
relaterad information rörande graviditet och föräldraskap i ett samkönat förhållande) 
kan vara. Informationsbehovet hos HBTQ-personerna i denna studie är som störst 
gällande information om den egna situationen (2007, s. 65). 
 

2.2 Tillgänglighet  
 

Johansson (2008) tar i sin uppsats upp problematiken om hur “gaylitteratur” 
ämnesordsindexeras, detta ur ett queerperspektiv. Johansson definierar gaylitteratur som 
skönlitteratur med HBT-motiv. Johansson använder ett queerperspektiv när hen tittar på 
hur heteronormen inom ämnesordsindexering är uppbyggd och hur en kan dekonstruera 
den (Johansson 2008, s. 46). Johansson pekar på heteronormen inom svensk 
kunskapsorganisation och vilka konsekvenser den får för ämnesordsindexeringen. En 
konsekvens av heteronormen är, som även berättas nedan, att bara det som avviker från 
normen indexeras. Nästan aldrig indexeras det som är normen. Som exempel kan ges att 
en roman som handlar om heterokärlek väldigt sällan indexeras med heterosexualitet. 
Johansson påpekar att heteronormen självklart inte är den enda normen i svensk 
kunskapsorganisation men att det är den normen som hen väljer att studera i sin uppsats. 
Hen anser att en av anledningarna till att icke-heterosexuella ofta har ett behov av att 
läsa böcker med HBTQ-tema beror på heteronormen. Heteronormen gör att det är 
svårare för HBTQ-personer att automatiskt få spegling av sig själv, medan hetero- och 
cis-personer får detta automatiskt utan att behöva anstränga sig eller ens reflektera över 
problemet (ibid. 2008, s. 5). 
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Det som de intervjuade bibliotekarierna i Södermans studie ger uttryck för är att det är 
självklart att det som avviker från normen är det som indexeras. De säger att det vore 
tjatigt att indexera skönlitteratur med termen heterosexualitet eftersom det är 
underförstått (normen) att när inget annat anges handlar det om heterosexuella (2006, s. 
30-31). 
 
Johansson med flera pekar på att SAB-systemet inte är särskilt användbart vad gäller att 
hitta skönlitteratur med ett specifikt tema eftersom litteraturen bara delas upp efter form 
och språk. Däremot använder sig Dewey av klassificering av skönlitteratur efter ämne, 
så detta problem skulle kunna lösa sig i och med övergången till Dewey. 

Andersson (2007) ger i sin uppsats en rad förslag hur biblioteket ska få unga homo- och 
bisexuella att besöka biblioteket, bl.a. hyllor med blandad gaylitteratur med annan 
litteratur. På så sätt blir dessa böcker synliga men ändå inte så pinsamma att besöka. 

Rothbauer och McKechnie (1999) gjorde en studie i Kanada om huruvida ungdomar 
kunde få tillgång till böcker med HBTQ-tema från folkbibliotek. Ett slumpvis urval av 
fyrtio skönlitterära ungdomsböcker på engelska med HBTQ-tema jämfördes med 
beståndet på fyrtio kanadensiska folkbibliotek. Författarna fann att medelantalet titlar 
funna på biblioteken låg på 16,2 (40,4%). Rothbauer och McKechnie upptäckte även att 
det inte fanns något samband mellan antal HBTQ-relaterade ungdomsböcker och 
bibliotekens storlek (1999, s. 32). De upptäckte att utbudet av HBTQ-relaterad 
skönlitteratur var begränsat på folkbibliotek och inkonsekvent gällande de undersökta 
bibliotekens storlek och bestånd (1999, s. 36). 

Chapman och Wright (2008) menar att material om HBTQ-personer kan användas i 
skolan för att minska homofobi genom ökad förståelse. De tar upp att många unga 
HBTQ-personer i skolan, i det här fallet i Storbritannien, har det väldigt svårt och att de 
även riskerar att förskjutas av sin familj. De menar också att identifikation för unga 
HBTQ-personer i skolan är stärkande för den egna identiteten. Därför är det enligt 
författarna viktigt att det finns gott om HBTQ-material i skolbiblioteken och att 
bibliotekarierna ger ett gott bemötande gällande HBTQ-frågor. Chapman och Wright tar 
också upp att självmordsstatistiken bland unga HBTQ-personer är högre än för 
genomsnittet unga personer i Storbritannien och att en god skolbiblioteksservice på 
området kan vara en veritabel livräddning. 

I Sverige finns flera undersökningar som visar på att unga HBTQ-personer mår sämre 
än sina jämnåriga hetero- och cis-personer. En av dessa undersökningar är 
Ungdomsstyrelsens rapport Hon hen han. Här anges att unga HBTQ-personer utsätts för 
mer mobbing, hot och våld än övriga och därför mår sämre. Utredningen anser att det 
för att bryta situationen behövs normkritisk pedagogik (Ungdomsstyrelsen, 2010). En 
kan även tänka att tillgång till positivt material kring HBTQ-frågor för unga är viktigt 
för att hjälpa till att råda bot på denna situation. Även Statens folkhälsoinstitut 
rapporterar att unga HBTQ-personer mår sämre än heterosexuella och cis-personer. 
Unga HBTQ-personer anger också i högre grad att de utsatts för kränkningar de senaste 
tre månaderna (Statens fokhälsoinstitut 2012). Även vuxna HBTQ-personer har sämre 
hälsa än övriga befolkningen. Forskning visar att detta har samband med diskriminering 
och utsatthet. I särklass sämst mår transpersoner (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 
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2.3 Bemötande     
       

Curry (2005) gör en undersökning om hur bemötandet ser ut gällande HBTQ-frågor på 
tjugo folkbibliotek i British Columbia i Kanada. En ungdom sändes ut att fråga 
bibliotekarier på olika folkbibliotek om HBTQ-relaterat material. Ungdomen 
utvärderade sedan bemötandet tillsammans med forskaren som är utsänd att göra en 
diskret deltagande observation. Undersökningen fokuserade på själva referenssamtalet 
och kvaliteten på detta. Curry kommer fram till att många bibliotekarier var obekväma 
med frågor från den utsände studenten. Bibliotekarierna visste inte vilket material de 
skulle erbjuda studenten eller hur de kunde återfinna det. Av de 20 bibliotek som 
studenten besökte uppgav studenten att hen skulle besöka 40% av dessa igen (2005, s. 
72).  

Curry skriver också om att biblioteket är en viktig plats där ungdomar antingen kan 
finna en fristad och en spegling av sig själva i biblioteksmaterialet, eller ett ställe som 
ungdomen flyr på grund av dåligt bemötande. Både Chapman och Wright (2008) och 
Curry (2005) pekar på att betydelsen av en kunnig och tillmötesgående 
bibliotekspersonal inte ska underskattas. 

 

2.4 HBTQ-relaterad utbildning av bibliotekspersonal 

  

Pavlov och Westeman (2013) vill med sitt arbete ta upp hur en kan skapa fördjupad 
förståelse för hur normer kopplade till könsuttryck och sexuell läggning verkar i en 
folkbibliotekskontext. De utgår från uppfattningen att folkbibliotek ska vara till för alla 
och problematiserar hur normer och värderingar påverkar bibliotekens verksamhet. 
Pavlov och Westeman har valt att lägga sin fokus på olika kunskapsorganisatoriska 
delar såsom hur material väljs ut och hanteras och vilka konsekvenser det kan få 
(Pavlov & Westeman 2013, s. 10). Pavlov och Westeman kom fram till att om 
folkbiblioteken ska vara till för alla så måste de kritiskt se över hur de arbetar i 
praktiken. De menar att hbt-certifiering kan vara ett av många sätt att uppfylla detta mål. 
Genom att diskutera HBTQ-frågor kan folkbiblioteket skapa en omgivning som 
inkluderar alla (Pavlov & Westeman 2013, s. 2). 

I sin rapport talar Brandstedt om de ständigt pågående processerna kring bemötande och 
tillträde på ett folkbibliotek. Genom frågor som ständigt är aktuella som språk, 
mångfald och inkluderande så har “Mariestads Stadsbibliotek nu delvis flyttat fokus till 
de relativt osynliga hbtq-frågorna.” (Brandstedt 2013a, s. 2). Brandstedt frågar sig hur 
en ska närma sig HBTQ-frågor på lokal nivå. Ett tillvägagångsätt som enligt Brandstedt 
har fungerat bra är samarbete mellan folkbiblioteket och RFSL. Att ge personalen ett 
utbildningstillfälle kring HBTQ-frågor leder till att personalen blir mer informerad 
menar Brandstedt. Utbildningen kan leda till att personalen gör välinformerade val 
gällande medieinköp, marknadsföring och planering av olika aktiviteter (Brandstedt 
2013b, s. 1).  
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Bengtsson redogör för hur certifieringen av Hallonbergen gick till. Här tar hen upp 
vikten av utbildning för personalen och att hbt inte bara rör frågor gällande sexuell 
läggning utan om identitet och makt. Biblioteket är i en maktposition som delvis är 
styrd av normer. Bengtsson tar även upp att det var möjligt att genomföra projektet tack 
vare drivande personer som genusinspiratören och bibliotekschefen (Bengtsson 2013, s 
11-12).  

 

2.5 Sammanfattning 
 

I texterna som vi har läst har vi kunnat se att HBTQ-relaterat material har inte gjorts 
synligt. Behovet av olika HBTQ-relaterade informationsbärare finns, vilket vi kan se i 
många ovan presenterade studier. Det är därför relevant för både bibliotek och 
användare hur detta material presenteras och hanteras. Detta kan relateras till 
tillgänglighet av materialet. För att folkbiblioteken ska vara till för alla är det viktigt att 
biblioteken ser över sin kunskapsorganisation. Detta eftersom många system som t ex 
ämnesordsindexering styrs av normer som t ex heteronormen. HBTQ är svårt att hantera 
som ett ämne i olika system. Vi har även tagit upp studier som behandlar bemötande då 
detta är väldigt viktigt i dessa frågor. I den avslutande diskussionen har vi tänkt 
återkoppla dessa texter till analyserna från vårt empiriska material. 
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3. Teoriram 
 

I denna del presenterar vi de teoretiska ramar som vi har använt oss av. En av dessa är 
queerteori som vi har använt oss av för att kritiskt förhålla oss till heterosexualitet som 
norm. För att tolka informanternas utsagor har vi använt oss av Rosenbergs (2002a) 
termer inkludering och exkludering (s. 100-103). Vi vill se hur informanterna talar om 
dessa frågor och hur de sedan i praktiken implementerar dessa synsätt. Vi har även 
använt oss av normkritik som bygger på bland annat queerteori för att fånga in ett 
synsätt som utmanar de rådande normerna. Vi anser att det är relevant att använda oss 
av dessa teoriramar för att diskutera hur folkbiblioteken tänker och agerar kring HBTQ-
frågor. Heteronormativitet är ett centralt begrepp inom queerteorin. Heteronormativitet 
bygger på föreställningen att det finns två från varandra skilda och motsatta kön, som 
förväntas attraheras av varandra. Rosenberg (2002a s. 100-103) talar om 
heteronormativitetens två bärande principer, exkludering och inkludering. 

 

3.1 Exkludering 
 

Den exkluderande principen bygger på en binär uppdelning mellan vi och dem. De 
andra är de som utesluts ur normen och betraktas som avvikande och annorlunda. Detta 
brukar benämnas ”andrifiering”, någon görs till den andra. Den binära uppdelningen 
mellan vi och de innebär också en hierarkisering. Det ena, i det här fallet 
heterosexualitet, ses som bättre och mer önskvärt än det andra, homosexualitet. 
Normen, heterosexualiteten, blir naturliggjord genom det avvikande, i det här fallet 
homosexualitet. Dikotomitänkandet skapar en uppdelning mellan vi och dem, med en 
påtvingad särhållning mellan grupperna. Det fokuseras på vad som skiljer grupperna åt, 
och de skillnader som finns inom grupperna ignoreras (Hirdman, 1988; Rosenberg 
2002ab). 

 

3.2 Inkludering 
 

Den inkluderande principen (assimilationspraktiken) 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 över huvud taget. Och 
speciellt inte att den är den grupp som alla andra ska rätta sig efter. Den privilegierade 
gruppen blir enligt Rosenberg (2002a) den norm som alla andra grupper ska anpassa sig 
till. Rättviseteoretikern Young (2000) identifierar detta som ett förtryck. Detta förtryck 
är enligt Young inte medvetet utövat. Orsakerna till det strukturella förtrycket finns 
istället ”i föreställningar som ligger inbäddade i traditioner och institutionaliserade 
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regler och rutiner.” (se Young 2000 i Rosenberg 2002b, s. 7-8). Denna beskrivning 
passar enligt oss väl in på verkligheten på folkbiblioteken eftersom folkbiblioteket är en 
institution. 

 

3.3 Normkritik 
 

Det tredje synsättet är det normkritiska synsättet. Normkritik är en teoriinriktning som 
utvecklats från bland annat queerteori och intersektionalitet. Den går kortfattat ut på att 
istället för att titta på det som utmärker sig (t ex homosexualitet eller fysiskt handikapp) 
så tittar en på det som är normen (t ex heterosexualitet eller full funktionalitet). 

 

3.4 Queerteori och heteronormativitet 
 

Geneologi i Butlers tappning innebär att kön inte utgår från något urtillstånd, hur det en 
gång har varit. Hen vill inte se skillnader mellan män och kvinnor som något som 
bottnar i en natur. Butler ser i stället kön som något konstruerat, något som görs. Hen 
talar också om performativitet, vilket innebär att kön är något som vi gör, eller något 
som görs mot oss (se Butler i Rosenberg 2002a s.70). En kan säga att kön är något som 
görs mot oss på detta sätt: exempelvis blir vi födda in i ett visst kön, får kläder med 
“rätt” färg, leksaker därefter, och vi förväntas bete oss på ett visst sätt. Queerteori kan 
vara bra när en vill studera frågor om sexualiteter och könsidentiteter och vad som är 
norm i samhället. 

Rosenberg talar om att sexualiteter är socialt, historiskt och geografiskt konstruerade. 
Detta är centralt i queerteorin och denna teori söker ingen ursprungssexualitet utan 
fokuserar på heterokulturen som normen (Rosenberg 2002a, s. 63). Således kan en säga 
att normer är socialt konstruerade och att i normen ligger föreställningar om vad som är 
det normala. Detta kan inte enbart förklaras som något objektivt. Om en person har ett 
visst biologiskt kön behöver det inte betyda att den automatiskt beter sig på ett visst sätt. 
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4. Metod  
 

Vi använder vår teoretiska ram genom att analysera informanternas utsagor kring hur de 
talar om HBTQ och bibliotek. För att förhålla oss kritiskt till heterosexualitet som norm 
har vi använt oss av queerteori. Vi har även använt oss av de tre synsätten: inkludering, 
exkludering och normkritik och med hjälp av dessa har vi tolkat informanternas utsagor. 

 

4.1 Idealtyper 
 

Bergström och Boréus talar om idealtyper som associeras med Weber, vilka ska ses som 
en slags tankekonstruktioner. De använder idealtyper för att rekonstruera idésystem. 
Detta verktyg fungerar som ett raster och sorterar olika formuleringar och begrepp 
under olika idéer i en text. För detta krävs en teoretisk referensram och idéer som är 
relevanta. Sedan har vi valt att beskriva och sätta värderingarna och synsätten i en 
modell. Idealtyperna och de olika synsätten passas därefter ihop (Bergström & Boréus 
2010, s. 159-160). 

Vi väljer att kalla inkludering, exkludering och normkritik för idealtyper. Sedan har vi 
tittat på för- och nackdelar med dessa utifrån en tillgänglighetsaspekt. Vi valde detta 
eftersom informanternas utsagor kring idealtyperna var som starkast gällande placering 
av HBTQ-relaterat material. Det går även att se på idealtyperna i relation till bemötande 
och utbildning. Vi anser att dessa olika delar överlappar varandra. Därefter har vi 
studerat det empiriska materialet, alltså informanternas utsagor, med utgångspunkt från 
idealtyperna. 

 

Idealtyp: Fördel: Nackdel: 

Inkludering Tillgänglighet: bestånd med 
HBTQ-tema pekas inte ut som 
annorlunda 

Tillgänglighet: bestånd med HBTQ-
tema försvinner i mängden 

Exkludering Tillgänglighet: bestånd med 
HBTQ-tema synliggörs t ex 
med ”regnbågshyllor” 

Tillgänglighet: bestånd med HBTQ-
tema pekas ut, risk för andrifiering 

Normkritik Tillgänglighet: Heteronormen 
ifrågasätts i material som 
vänder sig till användarna 

En måste akta sig så en inte hamnar i 
fällan att förkasta alla normer. Ett 
samhälle behöver vissa normer för att 
fungera. 
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Dessa tre principer tar sig olika uttryck i biblioteksverkligheten. Antingen inkluderar en 
HBTQ-materialet bland allt annat material. Det blir då svårt att hitta. Ibland mycket 
svårt att hitta (se t ex Johansson 2008, s. 46). Ett argument för detta sätt att ställa sig till 
frågan är att en undviker andrifiering. Ingen blir stigmatiserad. Men nackdelen med 
detta sätt att hantera frågan är att mycket av HBTQ-materialet döljs bland övrigt 
material, och blir svårt att leta fram.  

Andrifiering kan förklaras som skillnader som skapas genom sociala och kulturella 
sedvanor. Dessa processer är vad Brah i Bromseth kallar othering. Andrifiering skapar 
gränser för vad som är normalt genom att normen görs till det naturliga, till det som tas 
för givet. Ett exempel på detta kan vara hur en lingvistiskt talar om den andre: 
damfotboll, invandrarpojkar och handikappidrott (Bromseth 2009, s. 157). 

Ett annat sätt är att skilja ut HBTQ-material på biblioteket, så att det blir lättare att hitta 
(till exempel genom en speciell regnbågshylla eller en speciell regnbågsingång i 
webbkatalogen med tips om HBTQ-material). Detta kan kopplas till Rosenbergs 
exkluderande princip. Nackdelen med detta kan vara att HBTQ-personer riskerar att ses 
som de andra. Detta eftersom det inte finns en motsvarande heterohylla (Rosenberg 
2002a, s. 102f;). 

Det tredje sättet kan exemplifieras genom att en tittar på normen och ifrågasätter den. 
Exempel på detta kan vara att en ser till att i den så kallade familjehyllan (en hylla med 
material som t ex handlar om familjebildning och barnuppfostran) finns material om 
många sorters familjebildning, både för samkönade föräldrar och olikkönade föräldrar 
osv.  

 

4.2 Intervjuer 
 

Vid insamlandet av vårt empiriska material har vi använt oss av kvalitativa intervjuer 
eftersom vi vill undersöka vilka föreställningar bibliotekarier har kring folkbibliotek 
och HBTQ. Kvalitativ intervju är lämplig då en vill veta något djuplodande om vårt 
samhälle eller om människor. Metoden används när en vill ha svar på frågor som ”hur” 
och ”varför” och inte ”hur många” eller ”hur ofta”. Människor är metodens 
huvudsakliga studieobjekt och hur de upplever sin omvärld (Bryman 2009, s. 264). En 
vill veta något om hur människor upplever sin omvärld, samhället eller relationer till 
andra människor. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi ställde frågor som 
kretsade kring olika teman som: Hur arbetar biblioteken med HBTQ-frågor, 
tillgänglighet och utbildning. Vi lät informanterna tala fritt för att de själva skulle tala 
om det de ansåg vara viktigt. 

Våra informanter arbetar på folkbibliotek och två av dem arbetar på det större 
biblioteket och två arbetar på det mindre biblioteket. Den första kontakten tog vi via e-
post då vi bestämde tid för intervjuerna. Våra informanter är: Andersson och Byström 
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som arbetar på det mindre folkbiblioteket och som har haft en utbildningsdag med 
RFSL i HBTQ-frågor. På grund av avståndet så intervjuade vi dem via telefon. Carlsson 
och Dalström arbetar på det större biblioteket och de genomgår en mer omfattande 
HBTQ-utbildning. Vi intervjuade Carlsson och Dalström öga mot öga på deras 
arbetsplats.  

Intervjuerna ägde rum den 12-13 och 20 december 2013. Vi skickade frågorna till 
informanterna så att de skulle kunna titta igenom dem på förhand. Vårt frågeformulär är 
uppdelat i teman och vi båda deltog och spelade in och därefter transkriberade 
intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 30-55 minuter. Vi lät informanterna tala fritt och 
de citat som vi har använt oss av är inte omskrivna på något vis. De inspelade 
ljudfilerna, de transkriberade texterna och e-post finns i vår ägo. 

 

4.3 Metodens egenskaper 
 

Den typ av kunskap en eftersöker med metoden är en subjektiv kunskap, en kan inte 
säga att något är på ett visst sätt, bara att människor upplever något på ett visst sätt (t ex 
Bryman 2009 s. 263). En har med denna metod inte kunskapsanspråket att komma fram 
till objektiv sanning, utan vad som är sanning beror på vem en frågar. Detta brukar 
kallas att en har en interpretativ eller tolkningsinriktad inriktning på forskningen 
(Bryman 2009, s. 250). Den typ av data en får fram är ofta djuplodande och kan inte 
kvantifieras. 

 

4.4 Forskningsetiska hänsynstaganden 
 

I alla steg i undersökningen måste en visa forskningsetiska hänsyn. Det innebär t ex att 
en måste påpeka frivilligheten i att delta, och att det inte innebär några repressalier om 
en inte deltar. En ska som forskare också se till att respondenterna inte tar skada av att 
delta. Anonymiteten är viktig, och materialet får inte användas till annat än det är avsett 
för. En ska tala om för respondenten att deras utsagor behandlas anonymt och det är 
sedan väldigt viktigt att en håller på det. Respondenterna ska inte kunna identifieras 
(Trost 2005; Hultgren 2013). 

Vi har valt att anonymisera våra informanter genom att kalla dem Andersson, Byström, 
Carlsson och Dalström och därmed väljer vi att inte heller köna dem. 

Vi är medvetna om vår förförståelse och att vi delvis delar åsikter med våra informanter. 
Detta kan påverka vårt resultat eftersom vi har intervjuat personer som är positiva till 
HBTQ-frågor. Att vi och informanterna ofta är överens kan påverka hur vi tolkar 
materialet men det är vi medvetna om. 
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4.5 Urvalsprocess 
 

Det är viktigt att komma ihåg att när en gör en kvalitativ studie, behöver inte ett 
representativt urval eftersträvas, eftersom materialet inte ska användas som ett statistiskt 
urval. Men en bör sträva efter en viss variation bland informanterna i syftet att få en stor 
mängd intressant material. Trost rekommenderar i sin metodbok att en ska göra ett 
strategiskt urval. Det går ut på att en bestämmer ett antal egenskaper som en vill ska 
variera bland informanterna, t ex ålder. En väljer i det fallet ut t ex en informant i varje 
ålderskategori en har satt upp. En kan sedan kombinera dessa variabler med andra, och 
välja så att en har en informant av varje sort. Trost anser att det sedan är ointressant att 
tala om hur många som tyckte si eller så i undersökningen eftersom urvalet på intet vis 
är statistiskt. Hur stort urval (hur många personer) en bör ha är helt beroende på vad en 
vill undersöka. Om en bara är ute efter en persons föreställningsvärld så räcker det 
förstås med en person. Trost rekommenderar ett mindre antal välgjorda intervjuer 
framför ett större antal mindre välgjorda. Dessutom kan en ofta i efterhand göra extra 
intervjuer om en upptäcker att materialet blir för litet (Trost 1997, s.105-111). 

Vi har gjort vårt urval bland folkbibliotek och bibliotekarier. Det är inte ett 
representativt urval och det är inte ett statistiskt underlag. Vi är intresserade av att se 
vilka föreställningar de tillfrågade bibliotekarierna har kring HBTQ och folkbibliotek. 
Vi har gjort ett strategiskt urval gällande våra informanter, vi valde dem som på något 
vis har haft utbildning i HBTQ-frågor. 
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5. Resultat och analys 
 

I denna del kommer vår analys att presenteras. Vi kommer att redogöra för och 
analysera resultaten från våra intervjuer med Andersson, Byström, Carlsson och 
Dalström. Här har vi tolkat informanternas utsagor kring olika teman från de 
intervjufrågor vi ställde. Dessa teman är symbolvärde, tillgänglighet, bemötande och 
utbildning av personal. Vi har även tittat på hur informanterna talar om bibliotek och 
HBTQ och om deras utsagor kan relateras till inkludering, exkludering och normkritik. 

  

5.1 Inkludering 
 

När vi talar om inkludering så menar vi här den praktik som innebär att HBTQ-material 
inte skiljs ut från det övriga beståndet. Detta kan medföra både för- och nackdelar. En 
av våra informanter, Dalström menar att denna praktik kan leda till att även icke-
HBTQ-identifierade personer i högre grad tar del av materialet. Hen påpekar att det 
speciellt för ungdomar kan vara obekvämt att behöva gå till en specifik hylla för att hitta 
HBTQ-material. Carlsson förstår invändningen men tycker att det som inte syns “såhär 
finns inte.[...] Att det som inte sticker ut såhär sväljs upp av normen.” Även Byström 
säger att det är viktigt att synliggöra frågor som inte diskuterats tidigare: “pratar man 
inte om det så finns det inte på nått vis då ligger det ju där dolt så där liksom.” 

Som vi har förstått det så inkluderas materialet ibland pga. platsbrist och ekonomi, vissa 
bibliotek har inte råd att köpa dubbla exemplar av en bok. 
 

5.2 Exkludering  
 

Exkludering innebär i detta fall att exempelvis HBTQ-relaterat material skiljs ut från det 
övriga beståndet. Även detta för med sig både positiva och negativa konsekvenser. Ett 
sätt att skilja ut materialet kan vara att skapa en HBTQ-hylla. En konsekvens av detta 
kan innebära att en del HBTQ-personer känner sig utpekade och att det är obekvämt att 
gå till den specifika hyllan. Å andra sidan kan en särskiljning innebära att materialet blir 
mer lättillgängligt. 

Detta tillvägagångssätt, exkludering, kan vara en symbolhandling för att visa att 
materialet finns och att det är något önskvärt. Två av våra informanter talar specifikt om 
sambandet mellan synliggörande av HBTQ-materialet och HBTQ-frågorna och att en 
visar att folkbibliotek ska vara till för alla.  

Andersson hänvisar till Chapman som i Storbritannien gjort studier och intervjuat 
många HBTQ- personer där majoriteten av de tillfrågade anser att det är bra att ha en 



19 
 

HBTQ-hylla. I och med detta menar Andersson att det är förankrat i verkligheten genom 
att en stor del av HBTQ-communityt själva anser att det är bra att ha en sådan hylla. 

Byström säger att det är viktigt att förankra hos personalen varför en har en HBTQ-hylla 
om en väljer att ha det. Detta eftersom det annars kan upplevas som att en skiljer ut en 
grupp av människor och att personalen inte tycker att det är bra. En måste vara tydlig 
med varför en gör det och vad det ger för mervärde. Hen säger att: “Och då har det väl 
funnits också från den andra personalen att man har alltså, ska man skilja ut en grupp 
av människor och då... och då måste man ju vara tydlig med varför gör man det eller 
vad är det ska ge för mervärde eller eh… (lång paus) Vi har liksom inte gjort det inom 
andra områden heller.” 

 

5.3 Inkludering kontra exkludering 
 

Det vi kan se i diskussionerna kring inkludering och exkludering av materialet är att 
argumenten mot exkludering delvis handlar om platsbrist och ekonomi. Det är kostsamt 
att ha flera exemplar av samma verk och det tar plats om en både vill ha verket på en 
speciell regnbågshylla och insprängt bland det övriga beståndet. Tre av de 
fyra informanter vi talat med tycker att det är önskvärt att “dubbelhylla” materialet, 
alltså att ha det på två ställen. Byström anser att det på deras bibliotek är omöjligt att 
dubbelhylla för att de är ett så litet bibliotek. Hen menar att det är problematiskt att ha 
en regnbågshylla, därför att hen tycker att det är att dela in människor i grupper. Hen 
skulle önska att det inte var nödvändigt att ha en regnbågshylla: “… vi är ju inte där än, 
men man skulle önska att man inte skulle behöva”. Andersson skulle önska sig en 
regnbågshylla som var välmatad, uppdaterad och synlig.  Hen önskar att det skulle 
kunna gå att ha dubbelhyllning av materialet, med en stor och välmatad HBTQ-hylla 
samtidigt som materialet finns bland det övriga beståndet. Hen tror att det dock är 
omöjligt att argumentera för detta på hens bibliotek på grund av platsbrist och ekonomi. 
Även Andersson anger att andra i personalen anser att det kan vara problematiskt att 
peka ut människor. En del i personalen ifrågasätter om det är nödvändigt med en 
HBTQ-hylla. 

Dalström menar att en inkludering av materialet kan innebära att även icke HBTQ-
identifierade personer tar del av materialet. Hen anser att det för ungdomarna kan 
kännas obekvämt att besöka en specifik HBTQ-hylla, och vill av dessa skäl inte 
särskilja materialet på ungdomsavdelningen. Dalström menar att det kan vara känsligt 
att ha en HBTQ-hylla på ungdomsavdelningen. Ungdomshyllan riktar sig mot personer 
i tretton- till sextonårs ålder. Hen menar att det är “utpekande i den åldern [...] så då 
tänker jag att är man HBTQ så kanske man inte vill gå till en speciell hylla för att hitta 
böckerna som handlar om mig utan då ska dom finnas blandat med allting annat.” 
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5.4 Normkritik 
 

Två av våra informanter talar kring normer och när vissa normer påtalas och synliggörs 
menar de att det innebär mer arbete eftersom det är som Carlsson säger att det är lättare 
att följa en norm än att bryta den: “När man har kunskap så måste man jobba hårdare, 
tänka mer, det är ju lite jobbigt.” Dalström menar vidare att gällande styrdokument, 
hemsidor och annat material som vänder sig till användarna så hade de inte tänkt på hur 
de formulerade sig i relation till olika normer i samhället t ex heteronormen innan. Det 
är ett arbete som sattes igång nu i och med att de fått utbildning i frågan.  

Carlsson och Dalström talar om att de i utbildningen kring HBTQ-frågor ha börjat se 
över vad de använder för begrepp när de talar och skriver. De har bland annat börjat att 
gå igenom olika dokument, som policydokument, informationsfoldrar och webbsidor 
som riktar sig till användarna. I dessa ser de över språkbruket kring t ex 
familjebegreppet.  

Byström berättar att på hens bibliotek så har normerna synliggjorts genom att 
personalen har pratat om dem. Hen menar att normer är osynliga tills någon bryter mot 
dem, och att ett sätt att bryta mot dem har varit att prata om ämnet. 

Andersson berättar apropå normer att hen fått kommentaren från en användare att: “men 
herre gud, kan ni inte skriva hetero på varenda jävla kärleksroman, jag är så trött på 
att inte hitta det som finns om kvinnor!”  Detta är ett exempel på att bara det som 
avviker från normen ämnesordsindexeras. Vad gäller inköp och normkritik så anger 
Andersson att hen blir mer och mer medveten om dessa frågor. 

När Byström talar om HBTQ-hyllan och tillgänglighet talar hen om att hen inte gillar att 
ta bort böcker från den vanliga hyllan för att sätta dem på ett annat ställe. Likaså 
Carlsson talar om den vanliga hyllan.  Detta kan ges som ett exempel på när 
heteronormen påverkar språket. 

En annan norm som Carlsson talar om är att en inte kan ta för givet att alla firar jul och 
midsommar, och att biblioteket kan uppmärksamma andra högtider också, t ex kinesiskt 
nyår. De vill på hens bibliotek arbeta normkritiskt med alla diskrimineringsgrunderna. 

 

5.5 Symbolvärde  
 

Byström menar att en sak som att hänga upp affischer om HBTQ-evenemang och att ha 
någon slags HBTQ-hylla inte bara är information utan också en symbol för att de 
arbetar med dessa frågor på biblioteket.  Hen menar att signalerna de vill ge är att 
biblioteket ska vara till för alla. Byström hoppas att bilden av biblioteket förändras i och 
med deras arbete med frågan. Ett mål de har på biblioteket är att långsiktigt arbeta med 
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att användarna ska känna sig trygga i att komma till biblioteket och fråga efter HBTQ-
relaterat material. Byström vill att användarna ska se att biblioteket arbetar med dessa 
frågor. Vidare menar hen att ett korrekt språkbruk och en avslappnad attityd hos 
personalen är en förutsättning för att folk ska fråga om materialet. Och att den 
utbildning ordnad av RFSL som de genomgick lade en bra grund till detta. Ett annat sätt 
som visar att de arbetar med frågorna är att det har varit en artikel i lokaltidningen, som 
läses av många, om bibliotekets HBTQ-arbete. Hen säger att: “Men bara att man gör 
det bara att de här affischerna hängt uppe är en symbol för att det här är viktigt, och att 
hyllan också har ett symboliskt värde. Att vi jobbar med det att vi ser det och vi tycker 
det är viktigt och det gör det också mer lättillgängligt för folk som vill söka det”.  

Även Andersson talar om symbolvärde när hen berättar om när de hade en utbildning på 
biblioteket. De satte då upp en regnbågsflagga och skrev att de hade utbildning den 
dagen. Den utbildare de hade förklarade att hen tyckte att “det betydde jättemycket bara 
en sån symbolisk handling att man ser en regnbågsflagga på biblioteket kan betyda 
jättemycket det kan betyda skillnaden på att man kliver in över tröskeln eller inte.” 

Även Carlsson talar om att biblioteket vill visa att det är ett klimat där HBTQ-frågor är 
något önskvärt. Carlsson menar att det inte bara innebär att det blir lättare att hitta, utan 
att det också är en symbolfråga. På frågan vad det symboliserar för hen så svarar hen: 
“ja det är ju också en demokratifråga, och en viktig uppgift för folkbiblioteken att 
bemöta individer, och inte utgå från normer” 

 

5.6 Tillgänglighet  
 

Gällande tillgänglighet talar Byström om att användarna inte alltid är bekväma med att 
fråga personalen om detta material. Då måste exempelvis HBTQ-material eller material 
gällande t ex abort, som också kan vara ett känsligt ämne, tillgängliggöras på ett annat 
vis. Eftersom det för användarna kan vara så pass svårt att hitta material de eftersöker på 
biblioteket så menar Byström att det är viktigt att det finns en öppenhet hos personalen 
så att användarna ska känna sig bekväma med att vända sig till personalen med frågor 
om detta material. 

Ett annat sätt att öka återfinning är att vara noga med att ämnesordsindexera HBTQ- 
material med HBTQ-termer. Andersson pekar på att “ ja det ligger ju fler hbtq 
relaterade ämnesord nu än tidigare och det är inte att det finns fler böcker om det utan 
även liksom på andra [böcker som det inte låg på tidigare]”. Vidare anser Andersson 
om ämnesordsindexering av skönlitteratur att “på bibliotek så måste man kunna hitta 
det via ämnesord tycker vi, så resonerar vi”. Även Dalström talar om att det är viktigt 
att ha bra sökord för att underlätta återfinningen i katalogen. Dalström och Carlsson 
diskuterar vad de skulle vilja ha för ämnesord och föreslår t ex “queer”. De talar om det 
att ämnesorden är till för att användarna själva ska kunna lättare återfinna materialet. 
Som Dahlström uttrycker det: “ Alltså det ska ju vara så att besökarna själva ska kunna 
hitta böckerna. För vi kan ju veta att om jag söker på homosexualitet så kommer allt det 
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här upp, men då ska besökarna veta om det också. Det ska ju vara något självklart ord 
som man väljer.” De säger att de inte kommit så långt än med ämnesordsindexeringen, 
men att de håller på att arbeta med det. 
 
Både Byström och Dalström talar om att det är viktigt att skylta och exponera böcker 
med HBTQ-tema i bibliotekslokalen. En viktig del i arbetet med tillgängliggörande är 
inköp. Biblioteket måste se till att fånga upp nya titlar som kommer menar Byström och 
Carlsson. Andersson säger att hen alltid har de glasögonen på vid inköp. 

 
5.7 Bemötande 
 
Alla våra informanter talar om vikten av att se över hur vi uttrycker oss i dagligt tal på 
biblioteket. De tar upp exempel som att komma bort ifrån att använda “mamma och 
pappa” och i stället välja “en vuxen i din familj” i informationsmaterial och i tal. “Alltså 
det finns ju så många vuxna runt ett barn, familjer kan se olika ut” säger Byström. 
Carlsson ger som exempel att det kan finnas ensamkommade flyktingbarn som bor hos 
sin faster, och då är fastern det barnets familj. Det är ingen renodlad HBTQ-fråga men 
handlar om att få människor att känna sig inkluderande på biblioteket. 

Carlsson talar om att det är viktigt med utbildning gällande bemötande. Hen menar att 
folkbiblioteken har en viktig uppgift eftersom det inte finns så många offentliga 
institutioner som verkligen är öppna för alla människor. Vidare menar hen att eftersom 
alla samhällsgrupper besöker biblioteket så “det blir ett ökat ansvar på biblioteken att 
kunna bemöta alla människor och det är ju ingen kunskap som man bara får.” 

Bystöm förklarar att de fått i uppdrag från kommunen att jobba med bemötandefrågor, 
det är något de jobbat med i många år: “Vi har bra bemötande men bra kan bli bättre.” 

 

5.8 Utbildning av personal 
 

På frågan varför de valde att genomgå en mer omfattande utbildning gällande HBTQ-
frågor svarade Carlsson: “när jag och bibliotekschefen [...] pratade om det som ett led i 
den vision som var om biblioteket, att det ska vara en öppen plats som är tillgänglig för 
alla, så föll det sig liksom naturligt. Han var verkligen för ett demokratiarbete. Och det 
är väl ytterst det det handlar om tycker jag.” 

Byström kände i och med den utbildningsdag de hade med RFSL att det här var en 
viktig fråga som inte bara angick någon liten grupp, utan att det verkligen angick alla. 

Byström säger: “så att utbildning tror jag är helt avgörande för att kunna jobba med 
HBTQ för personalen.” Byström talar vidare om att det är väldigt olika var personerna i 
en personalgrupp befinner sig vad gäller dessa frågor. Hen menar att detta beror på vad 
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en har för bakgrund, ålder och erfarenheter. Eftersom det ofta är en stor variation bland 
personalen så måste en inse att alla behöver olika mycket tid för att ta till sig frågorna. 

En del av utbildningen går ut på att personalen ska lära sig använda begreppen 
(transsexuell, könsidentitet, bisexuell o s v), känna sig bekväma med att använda 
begreppen och veta vad de betyder. Andersson menar att detta inte alls är självklart om 
en inte gjort det tidigare. Byström påtalar att om en användare vill fråga personalen om 
HBTQ-material så är bemötandet väldigt viktigt, att personalen känner sig bekväm med 
att använda de aktuella termerna. Personalen får i och med utbildning redskap för att 
göra möten med användarna kring dessa frågor så bra som möjligt. 

Andersson uttrycker att den utbildningsdag de haft med RFSL har varit väldigt viktig 
för biblioteket: ”utan den hade vi inte vart där vi är idag, det kan jag ju säga.“ Men 
samtidigt menar hen att bara att de börjat prata kring frågorna har gjort att frågorna 
synliggjorts.  

Ett resultat av utbildningen menar Andersson är att hen är mer lyhörd när hen 
exempelvis får frågor kring flersamhetsrelationer. Hur Andersson inleder ett samtal med 
en användare har förändrats efter utbildningen.  

 

5.9 Sammanfattning 
 

Det skiljer sig hur en talar om saker, i det här fallet hur en önskar att saker var, och 
praktiken, hur något är på grund av begränsningar t ex ekonomiska sådana, eller i 
begränsningar i hur mycket plats det finns på biblioteket. På det mindre bibliotek vi har 
varit i kontakt med har de inte de ekonomiska resurserna att ha böcker både i en 
regnbågshylla och bland den övriga litteraturen. De blir då tvungna att antingen skilja ut 
materialet (enligt den exkluderande principen) eller ha dem bland “det övriga” 
materialet (enligt den inkluderande principen). Så diskussionen går om de ska göra en 
utbrytning av materialet eller inte.  

Överlag kan vi se att våra informanter har olika inställning till det vi kallar inkludering, 
exkludering och normkritik. Byström har ett ganska inkluderade synsätt, hen tycker att 
det är problematiskt att peka ut en speciell grupp, men hen anser också att det behövs i 
dagsläget. Ett problem som hen pekar på är att det på hens bibliotek finns för lite plats 
att ha materialet på två ställen. Även Dalström, som jobbar på barn- och 
ungdomsavdelningen, har delvis ett inkluderande synsätt. Hen anser att det på 
ungdomsavdelningen, som riktar sig mot tretton- till sextonåringar, är fel ålder att 
behöva gå till en specifik hylla för att hitta material som riktar sig till en i dessa frågor. 
Carlsson har här ett exkluderande synsätt och anser att det i denna identitetsskapande 
ålder är jätteviktigt att hitta material som kan bekräfta om en inte faller inom 
standardramen. Det var väldigt intressant, för Dalström ändrade sig under intervjuns 
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gång eventuellt under påverkan av Carlsson (och oss?) och kom fram till att hen ändå 
ville ha en specifik HBTQ-hylla på ungdomsavdelningen. 

Carlsson anser att det som inte syns finns inte och därför måste en lyfta fram HBTQ-
materialet.  Detta kan kopplas till det exkluderande synsättet. Men samtidigt talar hen 
mycket om inkludering, att alla ska känna sig inkluderade. Och hen talade mycket om 
normkritik. 

Vi tolkar det som att Andersson har både ett exkluderande och ett normkritiskt synsätt. 
Även hen talar mycket om normer och hur en synliggör dem.  

Flera av våra informanter talade om hylluppställning och HBTQ- eller regnbågshylla. 
När de refererade till övriga hyllor talade de om de vanliga hyllorna, det vill säga inte 
HBTQ- eller regnbågshyllan utan det övriga beståndet. Vad vi kan utläsa här är ett 
exempel på när heteronormen påverkar språket.  
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6. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att skapa en uppfattning om vilka bakomliggande idéer 
och föreställningar de tillfrågade har angående hur de vill arbeta med HBTQ-frågor på 
biblioteket. 

Vi ville undersöka vilka uppfattningar informanterna har gällande folkbibliotek och 
HBTQ-frågor och vilka uppfattningar och föreställningar informanterna har som 
kopplas till det exkluderande-, det inkluderande- eller det normkritiska synsättet. Det 
visade sig under studiens gång att det var intressant att koppla dessa synsätt till 
parametrar som symbolvärde, tillgänglighet, utbildning och bemötande. 

De teoretiska ramar vi har använt oss av är queerteori för att förhålla oss kritiskt till 
heterosexualiteten som normen. När vi tolkade informanternas utsagor använde vi oss 
av Rosenbergs (2002a) termer inkludering och exkludering som enligt Rosenberg är de 
principer heteronormativiteten vilar på. Normkritik som bygger på bland annat 
queerteori använde vi för att ha ett synsätt som utmanar de rådande normerna. Vi 
använde oss av dessa teoriramar för att besvara våra frågor: Vilka idéer och vilka 
föreställningar ligger bakom hur de tillfrågade vill arbeta med HBTQ-frågor på 
biblioteket? och Ger de tillfrågade uttryck för det inkluderande, det exkluderande eller 
det normkritiska synsättet när de talar om HBTQ och biblioteket? Vårt mål var att se 
hur informanterna talar om HBTQ och bibliotek och hur de därefter i praktiken 
tillämpar dessa synsätt utifrån vad de berättar för oss. 

Inkludering, exkludering och normkritik 
Det område där inkluderings-/ exkluderings- och normkritiktankarna syns som starkast 
är angående hur en önskar placera HBTQ-material. Dalström anser att det är utpekande 
att ha en regnbågshylla på ungdomsavdelningen, detta kan ses om ett exempel på 
inkluderingstanken. Att ha en regnbågshylla kan ses som uttryck för 
exkluderingstanken, speciellt om en inte samtidigt vill ha materialet bland övrigt 
material. Men den renodlade exkluderingstanken stötte vi inte på bland våra 
informanter. Det vill säga att det berodde på plats och/eller ekonomi att en valde att 
placera materialet antingen på en separat hylla eller insprängt bland det övriga 
materialet. Effekten av ett normkritiskt synsätt vid placeringen av materialet kan vara att 
en verkligen ser till att det finns mycket material om alla sorters familjebildningar på 
familjehyllan. Och att en ser till att mycket HBTQ-material köps in och gärna skyltas 
med lite extra bland det övriga materialet. Men ett normkritiskt synsätt innebär ändå 
ofta att en väljer att ha någon slags regnbågshylla eftersom detta material kan vara svårt 
att hitta om en specifikt söker efter det. Exempel på inkluderingstanken kan en se både 
hos Dalström och hos Byström. Dalström anger att hen tycker att en på 
ungdomsavdelningen inte ska ha en specifik HBTQ-hylla eftersom hen tycker att det är 
utpekande i den åldern. Dalström ändrar sig dock under intervjuns gång vilket en kan 
tycka påvisar frågans komplexitet och att en kan se på frågan på flera sätt. Även 
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Byström ger uttryck för inkluderingstanden. Hen talar om att hen inte tycker om att dela 
in folk i grupper men syftar då på praktiken att sortera ut HBTQ-material från den 
“vanliga” hyllan till en egen HBTQ-hylla, eftersom de på hens bibliotek inte har 
möjlighet att dubbelhylla. Samtidigt anser hen att det kan behövas en utbrytning för att 
materialet ska gå att hitta. Byström talar även om att om en gör en utbrytning och t ex 
gör en regnbågsingång på hemsidan så måste en vara tydlig med varför en gör det och 
vad det ger för mervärde (t ex inför personalen som ifrågasatt uppdelningen).  

Symbolvärde                        
Gällande symbolvärde så menar informanterna att exempelvis en HBTQ-hylla eller att 
ha en regnbågsflagga inte bara innehåller information utan även är en symbol för att 
biblioteket arbetar med dessa frågor. Detta synliggörande kan ses som ett exempel på 
exkludering som kan innebära att HBTQ-gruppen pekas ut som de andra (Rosenberg 
2002a). Detta arbetssätt är att föredra enligt en del av våra informanter eftersom 
exempelvis HBTQ-material annars med det inkluderande tillvägagångssättet kan 
försvinna i mängden. Användandet av dessa symboler kan göra att användarna känner 
sig bekväma med att fråga bibliotekarierna efter HBTQ-material. 

Tillgänglighet                
I de studier vi har tagit del av har det visat sig att biblioteksanvändare som söker 
HBTQ-relaterad information på biblioteket har svårt att hitta den. Detta gäller speciellt 
det material som inte är facklitteratur. Facklitteratur anses lättare att hitta eftersom den 
är mer specifikt indexerad. Det material som vi främst talar om är skönlitteratur, 
spelfilm, poesi, manga, seriealbum osv. HBTQ-relaterade skönlitterära 
informationsbärare finns i stor utsträckning på biblioteken men de är svåra för 
användarna att hitta. En av anledningarna till detta är att skönlitteratur i Sverige började 
ämnesordsindexeras på en bredare basis först 2004 och att den äldre skönlitteraturen 
ofta inte är indexerad. Många bibliotek, t ex Stockholms stadsbibliotek, har dock satsat 
på att ämnesordsindexera även den äldre litteraturen, den s.k. svansen. De vill dock inte 
ge detta material vidare till resten av landets folkbibliotek. Gällande indexering så tar 
både Johansson (2008) och Söderman (2006) upp problematiken kring detta. De menar 
att det som avviker från normen indexeras. Kärleksromaner som handlar om att en man 
blir kär i en kvinna indexeras inte som heterokärlek. Trots det att normen, i detta fall t 
ex heterosexualitet, inte indexeras, så återfinns inte HBTQ-materialet eftersom detta inte 
alltid indexeras med HBTQ-termer. Och när det indexeras med någon HBTQ-term, så 
gäller det för användaren att veta exakt vilken HBTQ-term som har använts. 
Användarna måste då känna till titeln eller författaren för att veta att den finns eftersom 
användarna ofta inte frågar bibliotekarierna när det gäller material som tar upp dessa 
ämnen (Curry 2005, s. 67). Det är också i många fall så att eftersom de termer som 
används i dagligt tal på HBTQ-området ändras ganska ofta över tid så släpar 
indexeringstermerna hela tiden efter verkligheten. Det gör att materialet därför blir ännu 
svårare att hitta. 
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Våra informanter talar om att det är viktigt att köpa in, att skylta böcker med HBTQ-
tema och att välja lämpliga ämnesord för att öka tillgängligheten. 

Bemötande             
Ett kompetent och bra bemötande anges av Byström som en viktig faktor för att öka 
tillgängligheten till HBTQ-material. Bibliotekspersonalen måste på ett avslappnat och 
kunnigt sätt kunna återfinna material åt bibliotekets användare. Om personalen inte 
lyckas med det så kommer användarna inte heller vilja fråga om detta material. I Currys 
(2005) undersökning kom hen fram till att ett bra bemötande från bibliotekarierna kan få 
HBTQ-identifierande ungdomar att återvända till biblioteket. Detta har vi sett i våra 
informanters utsagor och i den litteratur vi studerat. Ett bra bemötande kan även 
åstadkommas om t ex bibliotekspersonal använder sig av symboler som en 
regnbågsflagga vid lånedisken.  

En annan sak som noteras är att om biblioteket vill vara för alla så bör en inte förutsätta 
att ett barn har en mamma och en pappa eller att alla firar jul. Eller förutsätta att alla 
har/ vill ha en partner av motsatt kön. 

Utbildning 
Informanten Byström menar att utbildning är viktigt för att kunna arbeta med HBTQ-
frågor. Vidare menar hen att dessa frågor inte bara angår en liten grupp utan att den 
angår alla, och att detta var något hen upplevde i och med utbildningen. Likaså 
Andersson menar att genom att ha en utbildningsdag så har personalen börjat prata 
kring HBTQ-frågor.  

Vad vi kan se från informanternas berättelser så krävs det inte alltid en stor utbildning 
kring HBTQ-frågor för att få igång processen att tala om dessa frågor. Dock kan en 
längre utbildning leda till att en kommer längre i arbetet snabbare än om en har en 
kortare utbildning. Även Pavlov och Westeman anser att hbt-certifiering kan vara ett av 
många sätt att uppfylla målet. Målet är att folkbiblioteket ska vara till för alla. De menar 
vidare genom att diskutera HBTQ-frågor kan folkbiblioteket skapa en omgivning som 
inkluderar alla. Brandstedt (2013ab) menar att utbildning, och även en kortare sådan, 
kan leda till att personalen gör välinformerade val gällande medieinköp, marknadsföring 
och planering av olika aktiviteter angående dessa frågor. 

Alla ska ha möjlighet att få ett kompetent bemötande på biblioteket. Vi anser att det är 
mer sannolikt att ett bra bemötande på HBTQ-området uppnås om personalen fått någon 
slags utbildning på området. En kompetent personal på detta område kan ta med denna 
kunskap i många delar i bibliotekets arbetsuppgifter. Personalen kan ta med sig denna 
kunskap vid exempelvis hylluppställning, indexering och referenssamtal. En kan även 
skapa regnbågshyllor eller på andra sätt lyfta fram HBTQ-material även om en inte går 
någon utbildning. En kan även göra en regnbågsingång på webben eller indexera sitt 
material mer med HBTQ-termer. Det är inte självklart hur en ska gå till väga vid dessa 
arbetssteg, men en personal som genomgått hbt-certifiering eller annan utbildning på 
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området kommer antagligen kunna göra mer informerade val. Att ett bibliotek utbildar 
sina anställda på området visar att de tar frågan på allvar och prioriterar den. 

Vi har under vårt arbete med uppsatsen förstått att det inte är självklart hur en på 
biblioteken ställer sig till att arbeta med HBTQ-frågor, eller hur en vill arbeta med dessa 
frågor. 

Vi vill avsluta vår uppsats med ett citat från en av våra informanter: 
 
“Skönlitteratur är verkligen en väg att förstå i utforskandet att vara människa tycker 
jag [...] att man kan läsa kärleksromaner om två tjejer, som den här tjejen kom och 
frågade efter, att det ska finnas där liksom att det handlar om kärlek... jag tycker det... 
att alla ska få älska den dom älskar… så enkelt och så svårt…”  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Hur ni jobbar med HBTQ-frågor på biblioteket 

 
 
1.a) På vilket vis arbetar ni med mångfaldhetsfrågor?  
  b) Hur har diskusionen gått rörande frågor om funktionsnedsättning, etnicitet, genus? 
 
 
2. a) På vilket vis arbetar ni med HBTQ-frågor? 
   b) Hur har ni diskuterat kring HBTQ-frågor på ditt bibliotek?  
 
 
3. På vilket vis har du/ biblioteket genomgått en utbildning om HBTQ-frågor(om detta 
har förekommit)? 
 
 
4. a)Vilka är anledningarna till att ni har valt att genomföra en utbildning? 
   b)Vilka är anledningarna till att ni valt att avstå från att genomföra en utbildning? 
 
 
5. Om ni valt att inte framhäva HBTQ-material, hur har ni resonerat då? 
 
 
6. Har ni funderat på att ha en regnbågshylla? Om ni förkastat idén, hur kommer det 
sig? 
 
 
7. Har ni funderat på att ha en regnbågsingång i webbkatalogen? Om ni förkastat idén, 
hur kommer det sig? 
 
 
8. Vilka är anledningarna till att ni har valt att avstå från att gå vidare med dessa frågor? 
 
 
 
Tillgänglighet av HBTQ-relaterade informationsbärare 
 
 
1. Hur lätt tycker du att det är för dig som bibliotekarie att återfinna litteratur med 
HBTQ-tema? 
 
 
2. Hur lätt upplever du det är för användarna att, utan din hjälp som bibliotekarie, hitta 
HBTQ-relaterat material? (gör en uppskattning). 
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3.a) Om du tror att det är svårt, på vilket vis tycker du att man kan öka återfinnandet av 
HBTQ-material? 
 b) Om du tror att det är lätt, hur har ni gått till väga för att underlätta återfinnandet? 
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Bilaga 2 
 
 
Vi har skrivit uppsatsen gemensamt i Google Drive. Vi har skrivit en liten bit här och en 
liten bit där. Texterna som vi har läst har vi inte alltid båda läst utan ibland delat upp 
dem. Intervjuerna och transkriberingarna har vi gjort tillsammans. 
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