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events. The strategies are based on Douglas Rabers (1996) theory 

about library identities. To answer the purpose of this thesis we 

interviewed four librarians, who at the moment of the thesis 

worked at different LGBTQ-certified libraries. 

The results showed that all the strategies could be identified and 

that the librarians used all of them while working with the 

libraries' public events. The individual libraries had different 

purposes with the public events that had LGBTQ-theme; they 

wanted to create encounters between marginalised groups and 

others, broaden their events, or educate the local community. We 

also found that quality, marketing and the way librarians treated 

LGBTQ-people also were important to the interviewed librarians. 

In the interviews with the librarians we could also identify 

conflicts between the strategies. 

This thesis concluded that the librarians needed to use all three 

strategies to accomplish the different purposes of the public events 

at their libraries. We also concluded that the different strategies 

could be connected to the LGBTQ-certificate. 
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1.  Inledning 
  

Folkbiblioteket är en institution där det råder vissa normer och värderingar. Utöver de normer 

som råder på biblioteket påverkas det även av samhällets, då det är en del av det. En norm 

enligt Nationalencyklopedin (2016) är det "normala" eller godtagbara beteendet i en social 

grupp. Exempel på en norm är heteronormen som upprätthåller synen på att heterosexualitet 

är det normala och personer som inte faller in under detta är avvikande. En grupp som inte 

tillhör denna norm är homo-, bi-, trans- och queer-personer (HBTQ).  

Genom att läsa Annika Hamruds (2014) artikel i biblioteksbladet kan vi se att denna grupp 

uppmärksammats inom bibliotekssfären. I en enkätundersökning till folkbibliotek så 

framkom det att av de 215 som svarade hade endast 15 en HBTQ-strategi. På frågan om de 

hade berört HBTQ i skyltning, program- eller barnverksamhet under de senaste två åren var 

det betydligt fler som svarade ja, nämligen 46 %. Svaren visar att biblioteken jobbar i 

varierad utsträckning och på olika sätt med dessa frågor i verksamheten. Exakt hur detta 

arbete sker går artikeln inte djupare in på.   

Ett sätt att arbeta med HBTQ-frågor för biblioteket är att bli HBTQ-certifierade. Detta kan 

ses som ett sätt att arbeta med det interna kunskapsutvecklandet för att skapa en större 

medvetenhet och bättre kunna bemöta alla på ett rättvist sätt utifrån den unika personens 

förutsättningar. Om biblioteket vill vara till för alla krävs det att det återspeglar det samhälle 

som det är verksamt i. Det krävs handling och inte ord för att en organisation ska vara 

inkluderande (Sandahl, 2015). Sedan 2012 har sex stycken verksamheter inom 

bibliotekssfären blivit certifierade av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter (RFSL, 2015).  

Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen saknas det studier angående 

programverksamhet för vuxna på HBTQ-certifierade bibliotek. Andra delar av verksamheten 

är betydligt mer utforskade både av den biblioteks- och informationsvetenskapliga 

forskningen och från fältets sida. Det finns idag både litteratur och studier som behandlar 

boktips med HBTQ-tema (Lönnlöv, 2014 & Parikas, 2009), arbete med barnfamiljer 

(Campbell Naidoo, 2013), certifieringens process (Bengtsson, 2013) HBTQ-personers 

informationsbehov (Pohjanen & Kortelainen, 2016) och skyltning (Broman & Jäder, 2014). 

Men när vi sökt i databaser har vi inte hittat något som behandlar programverksamhet med 

HBTQ-aspekt. Då det verkar vara brist på forskning om programverksamhet i allmänhet är 

detta inte överraskande. Vi har märkt detta från egna sökningar och även tidigare studier 

(Isaksson, 2006) pekar på en brist på forskning inom området.   

Programverksamhet används i hög grad för att synliggöra verksamheten och för att bredda 

utbudet. Detta för att nå fler personer eller erbjuda mer aktiviteter till de som redan besöker 

biblioteket. Dessutom ska programverksamheten vara i linje med de mål som biblioteket ska 

förhålla sig till (Ehrenberg, 2007). Programverksamheten blir även aktuell vad gäller det 

upplevelseorienterade kulturhuset som bland annat Hanna Carlsson (2013) ser som en trend 

vad gäller bibliotekets roll och identitet.  

Vad biblioteket vill uppnå och visa med sin programverksamhet är avgörande för hur 

bibliotekarierna arbetar med den samt vilka strategier som går att återfinna i detta arbete. Vi 

har valt att avgränsa denna studie till att handla om HBTQ-certifierade biblioteks 

programverksamhet och vilka strategier som går att identifiera i detta.    
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1.1 Problemformulering  
 
När vi gjort databassökningar har vi inte kunnat hitta studier på hur folkbibliotek arbetar för 

att få in ett HBTQ-perspektiv i sin programverksamhet riktade till vuxna. I fall det berörs är 

det på ett ytligt plan. Då programverksamhet ändå verkar spela en stor roll för hur biblioteket 

syns utåt och hur de utvidgar sin verksamhet blir det också ett sätt att belysa bibliotekets 

arbete med HBTQ-frågor. Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till bibliotek som blivit 

HBTQ-certifierade för att undersöka hur de arbetar med HBTQ-frågor inom ramen för 

programverksamheten. Eftersom det redan finns flera verksamheter som är HBTQ-

certifierade, och det är troligt att fler kommer välja att bli det, ser vi ett behov av att 

undersöka hur arbetet i verksamheten kan se ut.  

När vi läst igenom några av bibliotekens interna dokument som arbetsplaner, 

handlingsplaner, HBTQ-plan, biblioteksplaner och kommunikationsplan har vi märkt att 

dessa likt den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen saknar konkreta 

skrivningar om programverksamhet. Då HBTQ-certifieringen gäller all verksamhet inklusive 

programmen bör även dessa påverkas. I vilken utsträckning vet vi inte eftersom det, som 

tidigare konstaterats, saknas forskning på detta område. Att ha denna kunskap skulle vara 

relevant för de bibliotek som funderar på att bli certifierade i framtiden, då de kan få insikt i 

vilka strategier som kan identifieras på redan certifierade bibliotek.  
 

I nuläget finns det en kunskapslucka i hur HBTQ-certifierade bibliotek formar sin 

programverksamhet på det sätt som sker. Detta trots att biblioteket verkar gå mot att bli mer 

upplevelseorienterat (Carlsson, 2013) och att flera bibliotek har blivit certifierade. Det är 

därför intressant ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv att undersöka hur 

några av de HBTQ-certifierade biblioteken förenar HBTQ-perspektivet med 

programverksamheten.  
 

Genom denna uppsats vill vi påbörja att fylla den rådande kunskapsluckan.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att ge en ökad kunskap om vilka strategier som kan identifieras i arbetet med 

programverksamhet på HBTQ-certifierade bibliotek. Fokus ligger på programverksamhet 

med HBTQ-aspekt. 

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

På vilket sätt går det att se en koppling till HBTQ-certifieringen på de berörda biblioteken 

och de identifierade strategierna för programverksamheten?  

Vad prioriteras vad gäller arbetet med programverksamhet på de HBTQ-certifierade 

biblioteken?  

Vilka konflikter kan uppstå mellan de olika strategierna som går att identifiera i arbetet med 

programverksamheten på de berörda biblioteken? 
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1.3 Disposition  
 

Uppsatsen är uppdelad i nio kapitel. Efter inledningen följer kapitel 2 där en bakgrund med 

RFSL:s HBTQ-certifiering presenteras samt vad vi menar med programverksamhet. I kapitel 

3 presenteras tidigare forskning och litteratur som behandlar arbete med HBTQ, 

marginaliserade grupper, programverksamhet samt  bibliotekens roll och målsättningar i 

förändring. Under kapitel 4 förklaras Rabers teori som används som teoretisk ram för att 

analysera materialet och besvara frågeställningarna. Sedan följer kapitel 5 som handlar om 

studiens metod vilket är semi-strukturerade intervjuer samt hur det empiriska materialet har 

analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. Kapitel 6 är presentation av empiriskt material 

där relevanta delar från materialet redovisas. I analysen och den avslutande diskussionen, 

kapitel 7 och 8, presenteras vår analys och våra frågeställningar besvaras. Uppsatsen avslutats 

med förslag på vidare forskning i kapitel 9. 

 

2. Bakgrund   
 

2.1 RFSL:s HBTQ – certifiering 
 

Denna uppsats utgår från HBTQ-certifierade bibliotek och deras arbete med 

programverksamhet. För att ge en förkunskap om vad det innebär att bli certifierade 

presenteras här en kort förklaring av själva certifieringen. 

I nuläget utförs certifikatet av RFSL. Att en verksamhet eller institution blir certifierad 

innebär att de enligt RFSL arbetar strategiskt med respektfullt bemötande av användare och 

med att erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda utifrån ett HBTQ-perspektiv. Under 

processen utbildas personalen, verksamhetens styr- och policydokument analyseras och 

bearbetas och till sist vad RFSL kallar för en kvalitetssäkring. Certifieringen är giltigt i tre år 

så länge uppdragsgivaren fortfarande lever upp till de kriterier som RFSL ställer (RFSL, 

2015).  

De kriterier som verksamheten eller institutionen måste uppfylla är följande: 

1. Uppdragsgivarens samtliga anställda skall ha en kunskapsnivå 

motsvarade en grundutbildning i hbtq-frågor samt relevanta 

fördjupningskunskaper enligt avtalad plan (utbildningsplanen 

läggs upp under planeringsfasen). 

2. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, 

aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa en öppen och 

inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv. 

3. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, 

aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa ett välkomnande och 

respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett 

hbtq-perspektiv. 

4. Uppdragsgivaren skall ha en utarbetad och väl förankrad plan för 

hur attitydarbetet kring hbtq-frågor på arbetsplatsen- såväl internt 

rörande egna anställda som extern mot patienter/klienter/brukare - 

skall fortskrida efter utbildningens slut, samt en dokumenterad 

plan för att hantera klagomål/diskrimineringsfall och så vidare. 
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5. Under certifieringsperioden: uppdragsgivaren skall genomföra 

kvalitetsgenomgång enligt avtalad plan. 

(RFSL, 2015) 

Certifieringen omfattar hela verksamheten eller i vissa fall en enhet inom verksamheten. 

Alltså är det verksamheten, inte de anställda, som erhåller certifikatet. Minimikostnaden för 

certifieringen ligger på 104 000 kronor som är baserad på en grupp om högst 25 personer. 

Skulle det tillkomma någon utanför huvudgruppen kostar det verksamheten 3000 kronor per 

person (RFSL, 2016). 

Den utbildning som personalen får under certifieringens gång ska ge en fördjupad kunskap 

om normer och begrepp. Utgångspunkten för utbildningen är heteronormen och HBTQ-

frågor, men andra frågor som berör normer kopplade till alla sju diskrimineringsgrunder1 

diskuteras också (RFSL, 2015). 

 

2.2 Programverksamhet 
 

Eftersom denna uppsats handlar om programverksamhet vill vi här förtydliga vad denna 

verksamhet kan innebära och hur vi valt att definiera detta begrepp. Vi har valt att utgå ifrån 

vad våra deltagares bibliotek hade för programpunkter och efter dessa göra vår definition.  

De olika typer av programverksamhet som deltagarnas bibliotek anordnade var: 

författarbesök, bokprat, poesikvällar, seriemässa och föreläsningar. På folkbiblioteken kan 

programverksamheten ses som de publika aktivitetstillfällena eller kulturevent. Dessa kan 

ordnas av biblioteket själva eller i samarbete med studieförbund, föreningar och andra 

institutioner. Med programverksamhet menar vi inte enbart det som sker på scenen utan även 

det omkringliggande arbete med planering, marknadsföring, vem det riktar sig till och möten 

som uppstår.  

 

3. Tidigare forskning och litteratur 
 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning och litteratur som vi anser är relevant för vår 

undersökning. Då syftet med denna studie är att ge en ökad kunskap om vilka strategier för 

HBTQ-frågor som kan identifieras i arbete med programverksamhet på HBTQ-certifierade 

bibliotek, har vi utgått från det vid sökning av forskning. Vi har tagit del av forskning om 

bibliotekens arbete med HBTQ, bibliotekets arbete med marginaliserade grupper, 

programverksamhet samt bibliotekens roll och målsättningar. Forskningen redovisas under 

tematiserande rubriker och underrubriker till dessa.  

 

3.1 HBTQ på bibliotek och i likande organisationer 

 

Utöver de dokument som RFSL skrivit samt bibliotekens egna har vi tagit del av andra 

rapporter, studier och litteratur för att få en större förståelse för hur bibliotek eller likande 

                                                           
1 Beskrivs i diskrimineringslagen (2014:958) 
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organisationer tidigare arbetat med HBTQ-frågor i sin verksamhet. Vi har valt bort en del 

rapporter eftersom dessa är knutna till förändringsarbete på specifika bibliotek som arbetar 

med HBTQ-frågor men inte är HBTQ-certifierade eller som behandlar andra för denna studie 

icke relevanta delar av verksamheten. 

 

3.1.1 Arbete med HBTQ på svenska bibliotek  
  

Vad gäller HBTQ-certifieringen finns Cecilia Bengtssons (2013) rapport Hbt-certifiering av 

Hallonbergens bibliotek och Sofie Samuelssons (2016) bok Normkritik, HBTQ och 

folkbibliotek: Ett försök. Båda har skrivit om Hallonbergens bibliotek, som var det första 

bibliotek att bli certifierat i Sverige. Bengtsson följde certifieringsprocessen och lyfter fram 

områden som berörs av certifieringen så som exempelvis bemötande, medier, 

verksamhetsidé, rummet och programverksamhet. Vad gäller programverksamheten nämns 

det att det kan handla om SFI-läxhjälp och pyssel, men hon förklarar det inte mer ingående än 

så. Bengtsson trycker på att en av de mest centrala delarna i att bli certifierad handlar om att 

använda den nya kunskapen som förhållningsätt och värdegrund för allt arbete inom 

institutionen. Samuelsson skriver utifrån sina erfarenheter från då hon jobbade på biblioteket 

under certifieringsprocessen. Enligt Samuelsson gav certifieringen möjlighet för personalen 

att reflektera tillsammans över situationer som kunde eller hade uppstått i verksamheten. En 

förutsättning för att kunna reflektera var att tid avsattes från annan verksamhet. Tidsaspekten 

är något som även Eleonor Pavlov och Karin Westeman (2013)  lyfter som avgörande i sin 

masteruppsats Ovan regnbågen-inkluderande hbtq-arbete i Hallonbergen och på andra 

folkbibliotek. De skriver att det är resurskrävande att jobba normkritiskt, både i form av 

pengar samt tid. De lyfter även att en ökad medvetenhet möjliggör för en inkluderande 

verksamhet. De har undersökt hur HBTQ-perspektivet kan synliggöras på bibliotek och 

implementeras i det dagliga arbetet.  Pavlov och Westemans resultat visar att deras 

intervjuade bibliotekarier anser att materialet som finns på biblioteket ska spela samhällets 

mångfald. Deras resultat visar även att biblioteket aktivt arbetar för att HBTQ-material ska få 

ta plats både genom att finnas på regnbågshyllan som har en uttalad HBTQ-vinkel och i 

övrigt bestånd. Pavlov och Westeman lyfter även att det kan krävas att biblioteket har en 

uttalad strategi för att inkludera HBTQ-material i det övriga beståndet och att det då inte är 

beroende av att det finns personligt intresse hos personalen.         

Målet med certifieringen skriver Samuelsson (2016) var inkludering och likvärdigt 

bemötande. I Hallonbergens fall ledde certifieringen bland annat till att biblioteket införde en 

fysisk regnbågshylla. Valet att ha en regnbågshylla var ett sätt att synliggöra HBTQ-litteratur 

men Samuelsson pekar också på det problematiska med valet då det kan signalera denna typ 

av litteratur som avvikande.  Även Sebastian Lönnlöv (2014) skriver om regnbågshyllornas 

betydelse. Lönnlöv ser det som både positivt och problematiskt eftersom det lockar samtidigt 

som det kan vara avskräckande och utpekande. Genom att ha en speciell hylla kan det bli så 

att personer som inte har modet att gå fram till regnbågshyllan inte kan ta del av bibliotekets 

utbud på det sätt som det var tänkt. Detta gäller både personer som identifierar sig som 

HBTQ och personer som inte gör det (Lönnlöv, 2014). Samma faktorer anser vi även går att 

applicera på programverksamheten och hur biblioteken väljer att marknadsföra den. 

Masteruppsatsen Olika barn leka bäst- En analys av bibliotekspersonalens tankar om hbtq-

arbete på ett barnbibliotek av Åsa Abrahamson (2015) är intressant för oss då studien 

undersöker hur biblioteket jobbar med programverksamhet. Studien utgår från ett HBTQ-

certifierat bibliotek och undersöker hur verksamheten som är riktad mot barn ser ut. 
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Resultatet visar att biblioteket i sina dokument har skrivit in att programverksamheten ska 

innehålla ett barnprogram och ett vuxenprogram med HBTQ-tematik varje termin. 

Abrahamsons resultat vad gäller programverksamhet visar att de intervjuade bibliotekarierna 

upplever att utbudet är mindre och att det är svårare att hitta bra program med HBTQ-vinkel.  

 

3.1.2 Arbete med HBTQ på bibliotek internationellt 
 

Vi har också tagit del av internationella studier på ämnet. En studie från Australien som är 

relevant för oss är Suzie Days (2013)  'Libraries as LGBTIQ venues' som behandlar 

biblioteket som mötesplats för HBTQ-personer. Day menar att om biblioteket visar att det är 

HBTQ-vänligt så ger det både en fristad och stöttning till HBTQ-personer samtidigt som det 

kan ge kunskap till allmänheten som kan leda till större acceptans och tolerans. Ett sätt att 

visa att biblioteket är HBTQ-vänligt skriver Day är att göra boklistor eller använda affischer 

med bilder som tilltalar denna grupp. Det behöver inte vara uppenbart för alla att dessa riktar 

sig till denna grupp, som exempel lyfter Day användningen av regnbågsflaggan i 

kombination med texter som visar att biblioteket respekterar och välkomnar alla. Att vara 

aktiva under exempelvis Pride och ordna aktiviteter kan visa på att biblioteket stöttar denna 

grupp. Att synliggöra och stötta på flera sätt är något som Day lägger stor vikt vid och 

biblioteket har en unik möjlighet att göra detta då alla är välkomna dit.   

Det finns också studier från USA om hur bibliotek där arbetar med HBTQ-frågor. I Jamie 

Campbell Naidoos (2013) studie undersöks hur bibliotek i städer där det bor en stor andel 

HBTQ-föräldrar arbetar med och mot gruppen. Av de bibliotekarier som ingick i studien sade 

46 % att de inkluderade HBTQ-bilderböcker i den generella barnverksamheten då de inte 

ville vara utpekande medan 7 % angav att de hade specifika HBTQ-program.  

Det framgick dessutom av studien att det kunde finnas problem, eller utmaningar, med att 

hitta böcker som kunde användas till de olika programmen eller sagostunderna. Anledningen 

var att det då inte fanns speciellt många böcker med HBTQ-tema eller som behandlade 

HBTQ-frågor som bibliotekarierna tyckte hade tillräckligt hög kvalitet. De ville inte ha med 

böcker enbart för att de skulle vara "terapeutiska", skulle de ha med en sådan bok skulle den 

ha ett värde i att visa barnen på plats att det finns olika typer av familjer. Gällande 

verksamhet mot vårdnadshavarna var det inte lika många bibliotek som erbjudit något. 14 % 

av dem erbjöd bokdiskussioner och 18 % arbetade med andra former av service så som 

förmedling till organisationer som arbetar med adoption eller samarbete under evenemang 

som exempelvis Pride (Naidoo, 2013). Trots att det var lite mindre än hälften som svarade att 

de arbetade mot HBTQ-familjer ansåg 52 % av de tillfrågade att de var nöjda med nivån av 

service de gav gruppen. De ansåg dessutom att de inte behövde förbättra det arbete som fanns 

för tillfället. Naidoo tolkade detta som ett tecken på att flera av dessa bibliotekarier skulle 

kunna behöva kompetensutveckling för att öka sin medvetenhet för att bättre förstå hur de 

skulle kunna ge HBTQ-familjer rätt typ av service.  

Även om Day och Naidoos studier framförallt handlar om unga vuxna och barn så är de 

applicerbara på målgruppen vuxna då det tar upp frågor som mötesplats, bemötande och 

kvalitet.   
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3.1.3 Arbete med HBTQ i organisationer  
 

För att få en bredare ingång för arbete med HBTQ-frågor har vi tagit del av litteratur som 

berör organisationer. Frida Ohlsson Sandahl (2015) har skrivit i sin bok Inkludera- 

Jämställdhet och HBTQ i organisationen om ideella organisationer och deras arbete med 

HBTQ. Ohlsson Sandahl menar att inkludering av en specifik grupp i organisationen oftast 

leder till en ökad tillgänglighet som i längden gynnar andra grupper också. Ohlsson Sandahl 

pekar på att om en organisation ska kunna utvecklas och lösa de nya behov som uppstår i 

samhället behövs nya idéer och infallsvinklar. Genom att ha en mångfald av personer skapas 

det en förutsättning för att just få nya idéer och perspektiv, anser Ohlsson Sandahl. 

Frågor så som om arbete med inkludering lönar sig i proportion med det arbete som 

organisationerna lägger ned eller om värdegrunden är det som ska avgöra huruvida arbetet 

ska genomföras finns det delade meningar om (Ohlsson Sandahl, 2015). Ohlsson Sandahl 

lyfter att om en organisation ska återspegla det samhälle den är verksam i måste den vara till 

för alla. Ska en organisation vara inkluderande krävs det mer än ord i en värdegrund.  

 

3.2 Marginaliserade grupper 
 

Denna del av kapitlet finns med för att vi i denna uppsats inkluderat HBTQ-personer som en 

marginaliserad grupp, vilket är term från Douglas Rabers teori som använts i denna studie. 

Andra termer som vi hade kunnat använda är eftersatta grupper eller grupper i utanförskap. 

Här presenteras kortfattat ett urval av tidigare studier.  

Att se de inom marginaliserade grupper som personer som idag inte tillhör de integrerade i 

verksamheten är något som återfinns i Mikael Stigendal (2008) studie Biblioteket i samhället 

- en gränsöverskridande mötesplats. Studien lyfter fram bibliotekets samhälleliga position 

och hur det kan vara ett verktyg för att bryta ett utanförskap och integrera fler i samhället. 

Stigendals studie kommer även fram till att personer kan hamna utanför i olika avseenden. 

Det bibliotek kan göra är att skapa en delaktighet genom att vara en mötesplats där alla kan 

komma till tals samt få hjälp och på så vis bli integrerade, menar Stigendal. Även språket blir 

viktigt för att hålla barriärerna för att gå till biblioteket låga. 

Att arbeta mot marginaliserade grupper eller eftersatta grupper som vissa forskare skriver är 

något som blev mer aktuellt på 1970-talet. I Biblioteken, litteraturen och läsare pekar Skans 

Kersti Nilsson (2012) på att det i Kulturrådets utredning 1972 lags en tyngdpunkt på social 

gemenskap och kontakt mellan olika människor i samhället. Marginaliserade grupper 

prioriterades genom en satsning på uppsökande verksamhet riktad till dessa. Detta i sin tur 

ledde till att det blev en mindre aktiv förmedling av skönlitteratur till vuxna, skriver Nilsson.  

 

3.3 Programverksamhet på bibliotek 
 

I denna del presenteras tidigare forskning och litteratur om programverksamhet på bibliotek. 

Genom att presentera dessa vill vi visa på arbetet med programverksamhet och vilka syften 

som finns med att arrangera program på biblioteket. Vi har valt att inte undersöka specifika 

programpunkter, exempelvis författarbesök, utan enbart undersöka programverksamhet. Som 

tidigare nämnt finns det idag inte så många studier angående just programverksamhet.  
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Peder Isaksson (2006) har undersökt vilka syften det finns med att arrangera program i sin 

magisteruppsats Folkbiblioteket och kultur i det offentliga vardagsrummet - en studie om 

varför man arrangerar evenemang på bibliotek. Isaksson har i studien utgått ifrån 

kulturpolitiska mål för att hitta olika perspektiv eller syften med programverksamhet. I sin 

analys fick Isaksson fram två helt olika resultat ifrån det kvalitativa respektive kvantitativa 

material som användes i studien.  

I resultatet av det kvantitativa materialet visade det sig att biblioteken i studien i ganska stor 

utsträckning anordnade föredrag med bildande syfte. Isaksson tolkade det som att biblioteken 

fortfarande arbetar, eller snarare har en ambition att arbeta, med den folkbildande aspekten. I 

analysen av materialet tolkade Isaksson också de underhållande programpunkterna som 

folkbildande då de sällan handlade om ren underhållning. Dessa programpunkter så som 

musik, uppläsning och poetry-slam sågs som underhållning som helst skulle vara språkligt 

och kulturellt utvecklande. Men i det kvalitativa materialet, som bestod av intervjuer med 

bibliotekarier från olika mellanstora folkbibliotek, framkom en helt annan bild av 

programverksamhetens syfte.    

I Isakssons intervjuer tog de flesta bibliotekarierna avstånd från den folkbildande aspekten av 

programverksamheten och menade att det var något som "gjordes förr". De pekade på den 

mer påtvingade aspekten av bildning och att biblioteket numera inte skulle vara någon 

auktoritet som skulle lära upp folket. En av bibliotekarierna som intervjuades sa dock att 

bildningen är oundviklig då det genomsyrar hela verksamheten. Men att det inte var ett 

huvudsakligt syfte med programverksamheten på samma sätt som andra delar av bibliotekets 

verksamhet. Det som bibliotekarierna snarare ansåg var syftet med programverksamheten var 

upplevelsen, att erbjuda varierad underhållning som inte erbjuds annars. Även mötet 

prioriterades. När det kommer till mötet handlade det både om mötet mellan besökare och 

mötet mellan besökare och exempelvis författaren (Isaksson, 2006).    

Utifrån sin arbetslivserfarenhet beskriver Maria Ehrenberg (2007) vikten av PR- och 

programverksamhet i Att våga synas. PR- och programverksamhet är enligt Ehrenberg ett sätt 

att strategiskt lyfta fram vad biblioteket erbjuder och vilka fördelar som finns med biblioteket 

jämfört med andra aktörer som numera finns i samhället. Genom programverksamheten kan 

biblioteket nå ut till nya grupper, bredda sitt utbud och dessutom erbjuda mer till dem som 

redan besöker biblioteket.    

Men för att ge denna verksamhet tyngd behövs målsättningar, gärna kopplade till 

kommunens mål för att förtydliga bibliotekets roll eller identitet i kommunen och 

närsamhället (Ehrenberg, 2007). Ett exempel kan vara att biblioteket genom föreläsningar om 

orten eller kulturella upplevelser kan bidra till att kommunen blir mer attraktiv att flytta till. 

Ett mer övergripande mål med programverksamheten är att möta det moderna samhällets 

behov. Ehrenberg menar med detta att biblioteket kan bilda nya sammanhang, nätverk och ta 

sig an nya uppgifter genom programverksamheten.  

  

3.4 Bibliotekens roll och målsättningar i förändring 
 

I denna del presenteras forskning om hur bibliotekets roll och målsättningar har ändrats i takt 

med samhällets förändring. Vilken roll och vilka mål biblioteket har anser vi i sin tur 

påverkar vilken strategi biblioteket väljer att använda. Då HBTQ-certifieringen blir en del av 

bibliotekets förutsättningar som påverkar bibliotekets roll anser vi att det är relevant att se hur 
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forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen lyft fram bibliotekens roll generellt. 

Det blir dessutom relevant för att kunna besvara våra frågeställningar i analysavsnittet. 

Vi har i forskningen och litteraturen identifierat några återkommande teman så som 

bibliotekets identitet och roll historiskt, upplevelseorienterat, biblioteket som mötesplats samt 

kunskaps- och informationscentrum. 

 

3.4.1 Bibliotekets identitet och målsättningar historiskt 
 

Under 1990-talet skedde en stor förändring i samhället som bland annat berodde på den 

snabba tekniska utvecklingen. Detta hade en stor betydelse för bibliotekets roll och identitet, 

menar forskare som Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen (2006).  

Drivande i identitetsdebatten är de yrkesverksamma på biblioteken och forskare inom 

biblioteks och informationsvetenskapen, vilket exempelvis Joacim Hansson (2010) skriver 

om i Libraries and Identity- the role of institutional self-image and identity in the emergence 

of new types of library. Hansson framhäver att det är få personer som i modern tid ifrågasätter 

bibliotekens varande, utan det ses som en självklar social institution precis som sjukhusen 

och skolan. Hansson påpekar att biblioteksbesökaren i allmänhet inte har något intresse för 

professionens identitetsdebatt. Trots detta så utgår professionen från vad de tror att 

användarna efterfrågar, trots att det nödvändigtvis inte är så att användarna själva frågat efter 

det.  

Biblioteket påverkas också av andra faktorer så som social och politisk förändring, då det är 

en allmän institution som inte är frikopplat från det resterande samhället (Hansson, 2010). 

Hansson beskriver den samhälleliga- och politiska förändringen under 1990-talet då 

biblioteken i Skandinavien gick från att vara värdebaserade till att bli instrumentellt 

rationaliserade. Att vara värdebaserat innebar att institutionen sågs som nödvändig för det 

demokratiska samhället genom den fria spridningen av information, det fria talet samt 

tillhandahållandet av informationsteknik och information. Denna service skulle främst hjälpa 

de som ansågs vara informationsfattiga. Genom att biblioteket sedan influerades av 

instrumentell rationalism skiftade fokus mot ekonomi-, användar- och kundorientering. 

Bibliotekets relevans i samhället berodde därmed på hur väl arbetet kunde överensstämma 

med vissa mätbara kriterium. Om biblioteken inte kunde detta skulle det, hårt draget, inte 

behövas (Hansson, 2010).  Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006) menar att den 

ekonomiska synen i samhället också påverkat förändringen för biblioteken.  Enligt dem blev 

biblioteken inspirerade av upplevelseekonomin och därigenom har det skett en förskjutning 

från att konkurrera genom pris, kvalitet och service till att erbjuda upplevelser.  

 

3.4.2 Upplevelseorientering 
 

Att biblioteket ska erbjuda upplevelser är ett genomgående tema i den forskning som vi tagit 

del av. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006) och Carlssons (2013) studier visar en 

syn på biblioteket som en del i upplevelsesamhället. De lyfter fram att bibliotekens 

utveckling från beståndsinriktade till att vara en aktiv plats för inspiration, möten, utföranden 

och lärande som en ny förutsättning för verksamheten. För att göra biblioteket mer 

upplevelseorienterat menar Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen att biblioteksrummet, 

inklusive servicen och beståndet, ska medföra en upplevelse i sig. I linje med det Jochumsen 
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och Hvenegaard Rasmussen lyfter om upplevelseorienterade bibliotek skriver Carlsson 

(2013) om det upplevelseorienterade kulturhuset. Där det handlar om att möta medborgarna 

genom anpassning efter deras upplevelsesökande livsstil. Carlsson lyfter fram att biblioteken 

genom satsningar på arrangemang och event synliggör verksamheten utåt.  

 

3.4.3 Mötesplats 
 

Carlsson (2013) framhåller att bibliotekens nya roll som mötesplats och upplevelseorienterat 

kulturhus har kunnat användas som en strategi för att vidga deltagandet och locka en större 

publik. Biblioteket som länge setts som en demokratifrämjande mötesplats ska även vara ett 

mångfaldspräglat och tolerant stadsrum. Carlsson har ett resonemang om biblioteket som 

mötesplats där det som lyfts är själva mötet, samtalet och debatten mellan människor. Dessa 

delar är enligt Carlsson viktiga för den demokratifrämjande aspekten av mötesplatsen. 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens (2006) studie följer i linje med detta. De uttrycker 

att det finns en skillnad mellan biblioteket som mötesplats och andra former av mötesplatser. 

På andra mötesplatser är chansen stor att du främst träffar personer som liknar dig själv, 

medan på biblioteket är chansen större att du träffar någon med en annan bakgrund än din 

egen. Biblioteket fungerar då som en plats för både social och kulturell integration 

(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006). Att biblioteket har en roll som mötesplats 

anser också Hansson (2010) som påpekar att det är den roll som är mest aktuell för 

biblioteket, vid publicering av sin bok. Detta skiljer sig från det Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen resonerar kring i sin studie. De är istället inne på att det fortfarande är biblioteket 

som ett kunskaps- och informationscenter som är den mest centrala rollen för biblioteket. 

 

3.4.4 Kunskap- och informationscenter 
 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006) resonerar kring att det är fortfarande 

bibliotekets roll som kunskaps- och informationscenter som är mest central. Bibliotekets roll 

som ett kunskaps- och informationscenter har länge existerat. Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen menar att folkbibliotekspionjärerna pratade om ett center för kunskaps och 

informationsförmedling, även om de istället använde begreppet upplysning för det. En del i 

bibliotekets roll som kunskap- och informationscenter är det läsfrämjande uppdraget. Detta 

uppdrag ses enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen som ett sätt att inkludera fler i 

samhället eftersom läskunskap är viktigt för att kunna ta del av information i samhället.  

 

4. Teoretisk ram 
 

För att kunna besvara våra frågeställningar och uppnå studiens syfte används Douglas Rabers 

(1996) tre biblioteksidentiteter att användas som teoretisk ram. Raber använder teorin för att 

beskriva tankesätt kring vad bibliotekets mening är. I denna uppsats används teorin för att se 

bibliotekariers strategier för programverksamheten. Då denna teori har utvecklats utifrån 

bibliotekens förutsättningar anser vi att den även passar för att undersöka strategier. 

Teorin är utformad utifrån de amerikanska biblioteken i mitten av 1990-talet. Då de 

skandinaviska folkbiblioteken är starkt influerade av den tidiga amerikanska 
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folkbiblioteksrörelsen i början av 1900-talet (Torstensson, 1996) anser vi att teorin även är 

applicerbar på de svenska folkbibliotekens olika delar i verksamheten. 

Bakgrunden till denna teori är att 1995 antog American Library Association2 mål för de 

amerikanska biblioteken inför 2000-talet. Dessa mål antogs eftersom biblioteken ville 

säkerställa sin position och relevans i det framväxande informationssamhället. Raber (1996) 

belyser de spänningsförhållanden som finns i målens formuleringar. Istället för att enbart 

fokusera på vad biblioteken borde vara och bli skriver Raber om tre identiteter som 

biblioteken har haft i USA. Även om de skrivs ut som tre olika biblioteksidentiteter så 

behöver de inte motsätta varandra i praktiken och många bibliotek använder flera.  

Raber kallar de tre identiteterna i teorin för Social Activism, The Conservative response och 

The populist initiative. För att underlätta läsningen har vi översatt dem till Social aktivism, 

Konservativ respons och Populistiskt initiativ. Vi är medvetna om att den svenska 

översättningen kan vara problematisk då det finns förutfattade meningar vad orden står för, 

men det är Rabers beskrivningar som vi utgår från. I 4.1, 4.2, 4.3 finns en genomgång av vad 

dessa tre innebär och de är översatta från Rabers modell. Sedan i 4.4 presenteras hur vi 

använt dessa som teoretisk ram.  

 

4.1 Social aktivism 
 

I social aktivism är biblioteket ett politiskt3 instrument. Att biblioteket skulle vara politiskt 

neutralt anses vara en myt. Biblioteket ska genomsyras av ett socialt ansvar gentemot 

samhället som det är verksamt i. Raber skriver "In this view, the primary social responsibility 

needs of libraries is to meet the information needs of marginal peoples and to break the cycles 

of oppression and exclusion created and sustained by the lack of access to information" 

(s.225). Citatet visar på att det viktigaste för biblioteket är att tillmötesgå de personer i 

samhället som idag är marginaliserade och saknar möjlighet att på andra sätt tillgå 

information.  

Biblioteket ska vara en del i att bryta en rådande exkludering som är skapat av kunskap- och 

informationsbrist eller andra faktorer som gjort att de blivit exkluderade. Dessa grupper ska 

prioriteras framför den mer klassiska användaren som ofta har bättre sociala förutsättningar. 

Biblioteket ska vara ett instrument för att ta sig från exkludering till inkludering i samhället. 

Biblioteken har svårt att nå ut till dagens icke-användare vilket enligt den sociala aktivismen 

är för att biblioteket tagit en position där de nöjt sig med att nå och bistå medelklassen som 

redan är självgående på bibliotek. Att biblioteken skulle rikta sig till alla anses inte vara 

genomförbart. Utan biblioteken borde satsa på de grupper som är i behov av biblioteket för 

att fylla sitt informationsbehov, som de annars inte har tillgång till att tillfredsställa. Denna 

identitet var som mest synlig under 1970-talet.  

Den kritik som riktats mot den sociala aktivismen är att biblioteket inte satsar på 

medelklassens behov. Trots att det är dem som utgör kärnan av biblioteksanvändare, bär upp 

verksamheten och har lika stor rätt att få sina biblioteksbehov bemötta som andra grupper. 

Att personer inte kommer till biblioteket beror ofta på förutsättningar som biblioteket inte kan 

styra över.   

                                                           
2 American Library association är USA:s motsvarighet till Svensk biblioteksförening 
3 Vi vill förtydliga att vi med politiskt inte menar partipolitiskt. 
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4.2 Konservativ respons 
 

Konservativ respons innebär att biblioteken satsar på att ha en bildning- och 

bevarandefunktion med fokus på hög kvalitet. Detta i sin tur leder till att fokusera på att bistå 

de mer traditionella besökarna genom att ha en hög kvalitet vad gäller kunskap och material. 

Om målgruppen och syftet skriver Raber  "In this view, the proper audience for libraries is 

composed of serious readers of any class for whom the educational purpose of libraries is 

central" (s. 226) samt "The library should enhance the individual’s self-directed pursuit of 

learning, regardless of age, class, race, or gender" (s.226). 

Biblioteket är till för de personer som redan är seriösa läsare och ser på bibliotekets roll som 

en plats för utbildning. Användare ska få möjlighet till en personlig utveckling. Här lyfts inte 

specifika grupper utan det handlar om individers möjlighet till lärande oavsett ålder, klass, 

etnicitet eller kön. 

Kvalitet är också ett centralt begrepp som gäller besökare så väl som utbud. Bibliotekets 

service måste vara anpassat till de som är kapabla och vill ta del av det som biblioteket 

erbjuder. Underhållning och social service finns hos andra institutioner eller verksamheter 

som dessutom arbetar med det bättre än vad biblioteket kan göra.  

En kritik mot den konservativa responsen är att biblioteket inte riktar sig till alla i samhället 

utan fokuserar på en personlig utveckling och framgång för de redan läsande besökarna. Det 

kulturella värdet är viktigt och biblioteket används som en plats för kunskap och inte för 

underhållning eller inkludering i samhället i motsats till de andra inriktningarna. 

 

4.3 Populistisk initiativ 
 

Populistiskt initiativ innebär ett arbete mot marknadsanpassning av biblioteket där fokus 

ligger på att ge medborgarna efterfrågad service. För att locka många ska det mest 

efterfrågade materialet som tilltalar flest antal personer i samhället finnas. Samtidigt som det 

även ska finnas tillgång till den mest användbara informationen. Biblioteket ska ha en 

ambition att så många som möjligt ska komma och därmed ska det arbeta mot att nå 

majoriteten. Detta för att berättiga bibliotekets finansiering gentemot skattebetalarna. Raber 

skriver så här om det populistiska initiativet "The library's proper role is not to change its 

community but to serve it and the ultimate criteria of successful service is use" (s. 227). 

Det handlar inte om att påverka samhället utan att biblioteket ska vara en plats där samhällets 

medborgare känner att de kan få en bra service. Ett exempel skulle kunna vara att biblioteken 

är mer underhållande än politiskt eller bildande.  

En kritik mot populistisk initiativ är att genom inriktningen med att locka många och 

tillhandahålla önskat bestånd och verksamhet för majoriteten missar biblioteket 

minoritetsgruppernas behov av tillgänglighet till information.  
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4.4 Användning av teorin  
 

Denna teori har använts i flera andra uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap 

för att lyfta fram olika inriktningar, strategier, modeller, identiteter och synsätt i såväl 

kulturpolitik som bibliotekens olika delar av verksamheten (exempelvis Ölander, 2007, 

Blazkova Widerberg, 2007 & Fant, 2013). Det är sålunda inget unikt att använda teorin för att 

se strategier. Däremot har den inte applicerats på biblioteks programverksamhet tidigare. Vi 

anser att det fungerar i vår studie eftersom identitet och strategi är besläktade på så vis att 

strategier är ett medvetet sätt att arbeta för att uppnå en identitet. Eftersom biblioteken vi 

undersöker inte har varit HBTQ-certifierade under en lång period anser vi att det i dagsläget 

inte är möjligt att se identiteter. Däremot fungerar det att identifiera strategier då det handlar 

om hur bibliotekarier på dessa bibliotek resonerar kring programpunkter med HBTQ-vinkel.  

Då vi har applicerat identiteterna som olika strategier benämns dem som social strategi, 

konservativ strategi och populistisk strategi. För att sedan kunna tillämpa teorin på vår analys 

av programverksamheten har vi anpassat några av begreppen. När det gäller den konservativa 

strategin ser vi den "kapabla" besökarna som de besökare som ofta besöker 

programpunkterna på biblioteket. I den sociala strategin har vi valt att räkna in HBTQ-

personer som marginaliserade. Detta med stöd ifrån tidigare forskning och Svensk 

biblioteksförenings expertnätverk för HBTQ frågor på bibliotek som skriver att HBTQ 

personer kan ses som eftersatta, vilket vi ser som synonym till marginaliserade. På svensk 

biblioteksförenings hemsida går det att läsa "Då de personer som lever utanför heteronormen 

kan räknas som en eftersatt grupp är det angeläget att biblioteket tar sitt ansvar och arbetar för 

en självklar inkludering". 

Utifrån Rabers (1996) definitioner i teorin har vi sett några centrala punkter som vi använt 

oss av för att analysera det empiriska materialet. Dessa centrala punkter går att se i tabell 1 

nedan. 

 

Social strategi Konservativ strategi Populistisk strategi 

Arbeta mot marginaliserade 

grupper  
 

Inkludering - 

Tillgängliggöra biblioteket 

för alla och minska 

samhällets klyftor. 
 

 

Påverka samhället- 

biblioteket är inte politiskt 

neutralt. 
 

Mötesplats - skapa ett möte 

mellan personer med olika 

bakgrund. 
  

Litteraturfrämjande arbete- 

bibliotekets medier är i 

fokus  
 

Bildning- biblioteket har en 

bildande funktion och ska 

tillhanda hålla detta för den 

som är intresserad. 
 

Arbete mot individer- 

individen är i fokus. Jobbar 

inte mot grupper. 
 

Kvalitets – biblioteket ska 

ha en hög kvalitet i sin 

verksamhet, både medier 

och övrigt utbud. 
  

Efterfrågan- samhället och 

populäritet styr bibliotekets 

urval. 
 

Besöksinrikning mot mängd 

- det är viktigt att det 

kommer många till 

verksamheten. 
 

Stark användarstyrning- 

användaren eller den 

möjliga användaren är i 

fokus och dennes önskemål 

är prioriterade. 
  
 

Tabell 1.   
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5. Metod 
 

I denna studie är det empiriska materialet baserat på transkriberingar från intervjuer som vi 

har genomfört med bibliotekarier som arbetar vid några av de bibliotek som i nuläget är 

HBTQ-certifierade. Dessa intervjuer transkriberades efter genomförandet och analyserades 

sedan genom kvalitativ innehållsanalys. Innan intervjuerna lästes styr-och policy 

dokumenten, biblioteksplanerna och andra dokument så som bibliotekens HBTQ-riktlinjer. 

Genom att göra detta fick vi en bättre uppfattning om hur verksamheterna arbetar med 

HBTQ-frågor internt.  

Vid valet av metod användes huvudsakligen Steinar Kvale och Svend Brinkmanns Den 

kvalitativa forskningsintervjun (2014). I den framgick det att intervju som metod lämpar sig 

väl vid undersökningar där författaren vill få kunskap om hur en viss grupp uppfattar vissa 

specifika fenomen och deras erfarenheter. Då studiens syfte är att ge en ökad kunskap om 

vilka strategier som kan identifieras i HBTQ-certifierade biblioteks arbete med 

programverksamhet, behövde vi först veta hur bibliotekarier från dessa bibliotek beskriver 

arbetet med programverksamheten. På denna grund ansåg vi att intervjuer var en lämplig 

metod. Det finns flera olika typer av intervjumetoder, vi har valt semistrukturerade. Detta 

eftersom intervjumetoden ger fylliga svar men där forskaren ändå har viss kontroll, vilket 

Alan Bryman (2009) lyfter fram. Dessa typer av svar var önskvärda för denna studie. 

 

5.1 Genomförande 
 

Innan intervjuerna genomfördes var vi medvetna om att det fanns en möjlighet att nya 

riktningar angående ämnet kunde komma upp i samtalet med deltagarna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det som dök upp under intervjuerna som inte föll inom ramen för denna 

studie men var intressant att undersöka närmre i andra studier framförs som förslag på vidare 

forskning.  

Den intervjuguide som användes utvecklades utefter studiens frågeställningar. Eftersom vi 

själva ville identifiera strategierna utvecklades inga frågor som specifikt behandlade dessa 

utan mer generella frågor angående arbetet på biblioteken. Dessutom bestämdes att 

intervjuguiden skulle innefatta några "uppvärmande" frågor för att få deltagarna att känna sig 

mer bekväma. Vi valde att tematisera intervjuguiden för att göra den lättare att överskåda. Vi 

upplevade att det underlättade för oss själva och deltagarna och skapade ett bättre flyt vid 

intervjuerna.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjuguiden till deltagarna via mejl. 

Anledningen var att en av dem uttryckningen ville ha frågorna i förväg. För att ge alla våra 

deltagare samma förutsättningar skickades den till de andra också. Ett problem som uppkom 

under en av intervjuerna var att deltagaren reagerade på att ordningsföljden ändrades under 

intervjun. Det är då möjligt att deltagaren kanske inte svarar spontant utan har redan svaren 

bestämda. Men vid följdfrågor svarade deltagaren spontant.  
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5.2 Urval  
 

Det genomfördes fyra intervjuer med bibliotekarier på några av de bibliotek som i nuläget är 

HBTQ-certifierade. De hade olika stor insyn i arbetet med programverksamheten. Tre av dem 

arbetade direkt eller deltog i arbetet med programverksamheten medan en av bibliotekarierna 

som deltog inte arbetade direkt med programverksamheten.  Just det biblioteket hade inte 

börjat implementera HBTQ i programverksamheten ännu, de hade enbart planer inför 

framtiden som bibliotekarien hade kunskap om. På grund av detta ansåg vi att intervjun med 

denna deltagare ändå var relevant att inkludera i studien. 

Tre av intervjuerna genomfördes över telefon och en skedde på deltagarens arbetsplats. Hur 

detta påverkade resultatet är svårt att säga då det finns fördelar och nackdelar med båda 

tillvägagångssätten. Utöver detta transkriberades enbart tre av intervjuerna då diktafonen vid 

ett tillfälle inte fungerade. Så i ett av fallen används de minnesanteckningar som gjordes i 

anslutning till intervjun. Deltagaren fick sedan läsa igenom minnesanteckningarna som 

gjordes och godkänna dessa. 

I denna studie har vi valt att ha en mindre grupp deltagare då det enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är till fördel med en liten grupp vid en kvalitativ studie då det blir enklare att noggrant 

tolka och analysera materialet. Vi vill dock poängtera att studiens resultat inte kan användas 

för att göra större generaliseringar eftersom urvalet består av en mindre grupp (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

5.3 Forskningsetisk hänsyn 

 

Vid en intervjustudie finns det flera etiska aspekter som behöver beröras vilka är; 

konfidentialitet för deltagaren, konsekvenser, samtycke och forskarens etik (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  Alla dessa aspekter har vi utgått från i denna studie. 

I början av intervjuerna efterfrågades deltagarnas samtycke till att spela in intervjun samt att 

de vid vilket tillfälle som helst kunde dra tillbaka sin medverkan. Studiens syfte förklarades 

och alla deltagare fick innan intervjun frågan om de ville få någon ytterligare information 

eller förtydligande. Vi har även valt att göra deltagarna anonyma i texten genom att ge dem 

kodnamnen Cyan, Karmin, Azur och Indigo. Detta var inget som efterfrågades men som vi 

valde att göra då personerna eller det specifika HBTQ-certifierade biblioteket de arbetar vid i 

denna studie inte är intressant. Att deltagarnas riktiga namn och arbetsplats inte skulle 

nämnas i resultatet hade deltagarna blivit informerade om innan genomförandet av intervjun.  

I denna studie ansåg vi att risken för eventuella konsekvenser för deltagarna var låg. Men för 

att ytterligare undvika detta togs inga frågor som skulle kunna innebära problem för 

deltagarna med i intervjuguiden så som frågor om personliga åsikter.  

Vi som uppsatsförfattare har försökt att inte tolka deltagarnas svar på felaktiga sätt och vi har 

även försökt att undvika att lägga för mycket värdering i svaren. Alltså har vi försökt vara så 

objektiva som möjligt och tagit hänsyn till etiken som forskare. 
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5.4 Analysredskap 
 

För att analysera vårt material användes kvalitativ innehållsanalys. Metoden kan användas för 

att upptäcka mening, teman och mönster i texter (Zhang & Wildemuth, 2009).  

Innehållsanalysen har i denna studie använts för att utifrån det transkriberade materialet hitta 

mönster eller mening som pekar på någon av de tre kategorier som går att identifiera i Rabers 

(1996) teori. 

 

5.4.1 Analysens trovärdighet  
 

För att en studie där forskaren använder sig av kvalitativa metoder, så som kvalitativ 

innehållsanalys, ska vara trovärdig måste trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

anpassningsbarhet behandlas (Zhang & Wildemuth, 2009) 

För att hantera dessa i studien har vi bland annat presenterat vår kodningsprocess under 

kapitlet bearbetning och analysschemat finns med som en bilaga för att vara så transparanta 

som möjligt. Även tillvägagångssättet och den interna processen hanteras under bearbetning. 

På så sätt har trovärdigheten, överförbarheten och pålitligheten hanterats genom att studien 

skulle kunna genomföras av någon annan vid ett senare tillfälle på ett liknande sätt. Då det 

handlar om intervjuer kommer resultatet dock inte kunna bli exakt samma igen. För att sedan 

uppnå anpassningsbarhet har materialet i studien hanterats på ett enhetligt sätt, alltså att 

transkriberingarna och analysen utförts på ett enhetligt sätt för alla intervjuer.   

 

5.4.2 Bearbetning 
 

För att visa hur bearbetningen har gått till har vi skapat ett flödesschema utifrån vår process, 

se figur 1. Kvalitativ innehållsanalys innefattar åtta steg för att analysera material (Zhang & 

Wildemuth 2009) vilka vi följde under analysarbetet.  

Figur 1. Flödesschema över början av arbetets gång.   
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Under transkriberingen valde vi att transkribera allt som sades även om det sades utanför 

intervjuguiden. Övriga ljud och upprepningar som sades har vi valt bort då de inte är 

relevanta för studien. Transkriberingarna lästes noggrant och olika stycken delades in i 

kategorier beroende på vilka strategier som de representerade. Då det i kvalitativ 

innehållsanalys går att dela in ett stycke under två eller flera olika kategorier har vi använts 

oss av denna fördel. Alltså finns det några citat, eller stycken, som delats in i två olika 

kategorier. I fallet då transkribering inte fanns användes minnesanteckningarna istället. 

Eftersom teorin utgör en stor del av analysen presenteras materialet utifrån de kategorier som 

Raber (1996) identifierat i sin teori. 

Analysschemat testades på en av transkriberingarna för att se om det var möjligt att analysera 

materialet för att i sin tur besvara studiens frågeställningar. Vilket kan ses i flödesschemat (se 

pilar i figur 1) fick analysschemat ändras några gånger innan det till sist var klart för att 

användas på de resterande transkriberingarna. 

De sista stegen i bearbetningen är att utvärdera resultatet av analysen, dra slutsatser och 

rapportera fynden (Zhang & Wildemuth, 2009). Vi har i denna studie beskrivit utfallet av 

analysen snarare än utvärderat vårt resultat. Detta utfall presenteras i Presentation av 

empiriskt material. 
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6. Presentation av empiriskt material 
 

I detta kapitel presenteras det vi påträffat i det empiriska materialet. Vi har valt att dela in 

detta kapitel i flera delar för att underlätta läsningen. Först en kort text om varför biblioteken 

valt att bli HBTQ-certifierade. Detta följs av redovisningen av innehållsanalysen som är 

baserad på de tre strategierna från Rabers (1996) teori.  

Alla de bibliotekarier som deltagit i studien har lyft att en anledning för biblioteken att bli 

certifierade var att de redan hade arbetat med jämlikhetsfrågor riktat mot olika grupper. 

Tidigare hade arbetet handlat om en jämn fördelning mellan kön eller etnicitet på scen, arbete 

med personer med lässvårigheter och anpassningar för ökad inkludering i lokalen. I 

intervjuerna lyfte deltagarna att certifieringen blev ett ytterligare steg i arbetet med att bli en 

mer jämlik institution. Certifieringen var ett sätt att skapa en högre medvetenhet och höja den 

gemensamma kunskapsnivån hos personalen. Cyan belyste kunskap vad gäller normer och 

normkritik. 

[…] Jag och några till ansåg att kunskap om normer och normkritik kunde ta 

oss närmare ett ännu bättre bemötande och mer på djupet bättre bemötande. 

Certifieringen var en bra metod för att få med hela personalen på det här 

arbetet med normkritik och då blir det ju också personal emellan och mot 

besökare. (Cyan) 

I intervjuerna framkom en bild av HBTQ-certifieringen som en fortbildning vilket skulle öka 

kompetensen och bidra till ett mer likvärdigt bemötande av människor. Deltagarna resonerade 

både kring HBTQ-certifieringen i koppling till programverksamhet och om certifieringen i 

relation till annan verksamhet på biblioteket. Alla ansåg inte att de hade hunnit implementera 

HBTQ-perspektivet i programverksamheten ännu. Det kunde bero på tid eller längre 

planering.   

Nedan redovisas resultatet från innehållsanalysen. I analysen så var det några uttalanden som 

stämde på flera strategier, dessa placeras in under flera kategorier i analysschemat. Vi har inte 

lagt någon värdering i ordningsföljden på rubrikerna.    

 

6.1 Social strategi  
  

Den sociala strategin innebär att biblioteket inte ska förhålla sig politiskt neutralt till 

samhället. Biblioteket ska arbeta aktivt för att inkludera grupper som tidigare var 

marginaliserade, påverka samhället och minska eventuella klyftor som finns (Raber, 1996).  

Här presenteras resultatet utifrån de centrala punkterna som vi fann för den sociala strategin, 

vilka är: arbeta mot marginaliserade grupper, inkludering, påverkan på samhället och 

mötesplatsen.   

 

6.1.1 Arbeta mot marginaliserade grupper   
 

I samtliga intervjuer framkom vikten av bilder och språk för att nå nya grupper och vara 

välkomnande mot alla människor. Som exempel lyfte deltagarna att ett könsneutralt språk 

kan få HBTQ-personer att känna sig mer inkluderade. Detta gäller flera delar av 
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verksamheten men främst när det kommer till marknadsföringen av programen. Det är 

emellertid inte enkelt att hitta bilder som flera kan identifiera sig med. Cyan berättade att 

deras bibliotek är beroende av den bildbank kommunen har kontrakt med. Det försvårade 

deras arbete då den inte hade bilder som bibliotekarierna kände levde upp till hur de vill 

marknadsföra bibliotekets programverksamhet.   

[…] den är enormt tråkig om man tänker normkreativt. Vita heterosexuella, 

två tillsammans som är vackra och ser snygga ut, typ. Det är den sortens 

bilder som finns och det är ju inte särskilt användbart faktiskt, så det är svårt 

att hitta bilder. Så det blir mycket bilder på prylar snarare än människor, 

tyvärr. (Cyan)   

De andra deltagarna nämnde inget om specifika utmaningar de har med sitt arbete med 

inkludering genom marknadsföringen av programverksamheten. De resonerade mer kring 

arbetet med bilder och språk allmänt för att marknadsföra på ett inkluderande vis. Exempelvis 

framhävde Azur att det krävdes en medvetenhet vad gäller all marknadsföring, oavsett vilken 

kanal den sker igenom.  

[...] då vi gått igenom allt material, texter på webb, affischbilder olika texter 

och sen också som jag började med att säga, en försöker ha en hög 

medvetenhet kring språkets makt i våra samtal både med varandra och utåt 

då ord befäst i underordningar och exkluderingar. (Azur)   

Genom att använda marknadsföringen av programverksamheten på ett medvetet sätt kan 

biblioteket visa att de arbetar med inkludering av marginaliserade grupper, där bland HBTQ-

personer. Detta kan i sin tur minska trösklarna för dessa grupper att ta sig till biblioteket.  

   

6.1.2 Inkludering 
 

Något som återkom i alla intervjuer var att deltagarna poängterade värdet av att bredda sina 

program för att kunna nå och inkludera fler. Både att nå specifikt HBTQ-personer men också 

andra. Exempel på hur deltagarna arbetade med att bredda sina programpunkter var att de 

försökte göra medvetna val i vem de bjöd in samt vilka de riktade sig till genom 

marknadsföringen. Azur uttryckte detta under intervjun, "Och att våra program då inte ska 

vara likriktade utan till, ja bara vita personer i en viss ålder och män och sådär. Utan att vi har 

en variation där."   

Cyan framhävde samma vilja med programverksamheten på sitt bibliotek.  

[…] och även för nöje och försöka ha lite bredare, inte bara till 

kulturtanterna så att säga. Japp annars kan det ju lätt bli så att kulturtanterna 

kommer då gör vi program för kulturtanterna men ja vi vill ju vara bredare 

än så. (Cyan)   

Även Indigo lyfte betydelsen av att det fanns en representation av olika personer på scen. Då 

de redan arbetar för att det ska vara lika många kvinnor som män på scen under en termin vill 

Indigo att det i framtiden även ska finnas ett arbete med att HBTQ-personer finns 

representerade. Representation på scen var något som alla deltagare framhävde att de 

arbetade för. Deltagarna ansåg att det var önskvärt att få en större spridning över vilka som 

står på scen, det handlade inte bara om att få in HBTQ-personer utan även fler med 

utomnordisk bakgrund.       
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I intervjuerna framkom det att det finns utmaningar med att kunna bredda programpunkterna. 

Enligt Karmin kunde det vara svårt att hitta något att ha som HBTQ-punkt i 

programverksamheten då det finns ett litet urval. Dessutom pekar Karmin på att de som 

arbetar på biblioteket är en ganska homogen grupp, vilket i sin tur påverkar 

programverksamheten och vilka som känner sig välkomnade till den.    

Alltså som jag själv tycker är ett problem, eller som jag kan tänka mig i alla 

fall skulle liksom minska barriärerna det är ju till exempel att personalen 

som jobbar på bibliotek och nu menar jag i stort, är ju en ganska homogen 

grupp till exempel. Det är ju också, det avspeglar ju sig också i vilka eller 

vilken kunskap man har eller vilka böcker man köper in och vilka program 

man anordnar eller vilka språk man talar eller så där. (Karmin)   

Karmin pekar på att det finns inre faktorer som skulle kunna försvåra arbetet med att bredda 

programmen för att i sin tur kunna inkludera nya grupper.   

  

6.1.3 Påverkan på samhället 
 

Deltagarna framförde att människor ska kunna diskutera aktuella händelser eller frågor i 

samhället på biblioteket. Det kunde även handla om aktuella HBTQ-frågor på nationell eller 

internationell nivå. Programverksamheten sågs som ett redskap för att uppmuntra dessa 

diskussioner. Karmin resonerade kring detta, "[…] men man kan diskutera demokratifrågor, 

eller den sortens frågor, aktuella frågor som rör Sverige eller världen och så här. Så det är 

också en del tänker jag". 

I intervjuerna framkom det även att biblioteket genom programverksamheten kan skapa en 

större acceptans för marginaliserade grupper i samhället. Azur resonerar kring det nuvarande 

och framtida arbetet för att inkludera fler. 

[…] man behöver få ögon på sådant som man tog för givet förut och det är 

enda sättet att kunna göra det är att fortsätta diskutera och att ha ett öppet 

samhälle där får vi syn på frågor, där så får vi syn på våra fördomar och 

vilka de är i framtiden det kan jag inte, det är ingenting jag ser nu. (Azur)   

Genom att vara en plats för diskussioner kan biblioteket belysa fördomar och 

demokratifrågor. Här kan vi identifiera en vilja att inte enbart spegla samhället utan också ha 

en påverkan. Detta gör att biblioteket inte blir en neutral institution. 

 

6.1.4 Mötesplats 
  

I resultatet kan den sociala strategin även identifieras genom att deltagarna påpekade att 

biblioteket är en mötesplats där personer med olika bakgrund eller mellan de i publiken och 

den på scen kan mötas. Detta möte skulle i sin tur bidra till ökad inkludering och integration i 

samhället vilket är eftersträvansvärt i den sociala strategin. 

Indigo lyfte att syftet med programverksamheten är att få flera olika målgrupper att komma 

till biblioteket och känna sig välkomna dit, på så vis kunde olika grupper mötas. Exempelvis 

så kan heterosexuella träffa HBTQ-personer och få större kunskaper och förståelse för 

varandra. Karmin pekar på biblioteket som mötesplats genom att säga: "Och sen har vi ju 

också ett uppdrag att biblioteket ska vara som en mötesplats så. Ett rum där man kan mötas 
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och lära sig mer". Dessa lärdomar gällde både i allmänhet men även specifikt om HBTQ-

frågor.  

Det är inte enbart Indigo och Karmin som tar upp programverksamheten som ett sätt att 

kunna skapa ett möte, det är något som samtliga deltagare påvisade. Att bibliotekets 

programverksamhet ska kunna möjliggöra mötet mellan personer med olika bakgrund ansåg 

deltagarna som viktigt. De framhöll också vikten av att locka personer till 

programverksamheten genom marknadsföringen för att det önskvärda mötet ska kunna ske. 

 

6.2 Konservativ strategi 
 

I den konservativa strategin finns det ett stort fokus på beståndet och bildning. Detta går att 

återfinna i resultatet. Även det litteraturförmedlande syftet prioriteras och inkluderas i 

programverksamheten.  

Precis som med den sociala strategin presenteras resultatet utifrån de centrala punkter som vi 

fann. För den konservativa strategin har vi identifierat: Litteraturfrämjande arbete, bildning, 

arbete mot individer och kvalitet. 

  

6.2.1 Litteraturfrämjande arbete 
 

Deltagarna i vår studie ansåg att de behövde förhålla sig till bibliotekets uppdrag att arbeta 

läsfrämjande genom att ha programpunkter med en litterär anknytning även när det gällde 

program med HBTQ-vinkel. Detta blev något som ibland styrde vad som sedan anordnades 

på biblioteket. Karmin resonerade om denna aspekt med arbetet med programverksamheten.  

Bibliotekets uppdrag är ju att jobba läsfrämjande naturligtvis och det tänker 

vi att vi kan göra på flera olika sätt. Och ett sätt är ju att liksom anordna 

program med, ja lite olika sorter, som har litteraturanknytning i någon form. 

(Karmin)   

Azur berättade om några programpunkter med HBTQ-vinkel som hade anordnats på sitt 

bibliotek. Gemensamt för de exempel som Azur tog upp var att alla hade en litterär koppling. 

Detta resonerade bland annat Azur kring i intervjun. 

Alla dem här har ju gett ut böcker, det kan man ju säga är golvet vi står på, 

ungefär kan man säga det måste finnas någon form av päls i alla fall. Att 

man kanske har en blogg kan ju också vara. Men någon typ av publicering. 

Så att vi håller lite perspektivet på att det är ett bibliotek. (Azur)   

Bland annat genom detta citat fick vi uppfattningen om att det är den litterära anknytningen 

som är styrande. Programverksamheten handlar inte bara om att vara underhållande utan även 

visa biblioteksrummet och det bestånd som finns att tillgå. 
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6.2.2 Bildning 
  

Utöver det litteraturförmedlande arbetet som biblioteken gör, vilket kan ses som bildning, så 

har programverksamheten en bildande roll. I intervjuerna framkom det att biblioteken 

förutom författarbesök även har föreläsningar med olika teman. Dessa kunde handla om 

lokalhistoria, forskning eller hälsa och anordnades ofta tillsammans med andra organisationer 

eller föreningar. I samband med just dessa punkter nämndes inte HBTQ-vinkeln utan 

deltagarna talade om programverksamheten i allmänhet. Cyan lyfte fram bibliotekets 

folkbildande uppdrag när det kommer till programverksamheten: "Och jag tror att tanken är 

att vi både ska vara folkbildande, och upplysandebiten och även för nöje och försöka ha lite 

bredare, inte bara till kulturtanterna så att säga". Utöver det folkbildande uppdraget påpekar 

också Cyan att breddning är något eftersträvansvärt.  

 

6.2.3 Arbete mot individer 
 

När det kommer till att anpassa bibliotekets service mot individen, snarare än grupper, lyfte 

våra deltagare främst bemötandet. Här återkommer vikten av vilket språk som används, men 

då i mötet med den enskilda användaren istället för i marknadsföring. Azur framhäver att det 

är viktigt att biblioteket bemöter de som kommer på ett bra sätt.  

[...] då vi vill möta alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, 

sexuell läggning, etisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller ålder med respekt och professionalitet. (Azur)   

Målet här är alltså att ge ett likvärdigt bemötande. Att se till individen och inte bemöta någon 

efter hur de förväntas vara är en av de saker som lyfts fram under utbildningarna för att bli en 

HBTQ-certifierad verksamhet, vilket också berördes i intervjuerna.  

 

6.2.4 Kvalitet 
 

Kvalitet är en central del i den konservativa strategin och något alla deltagare även ser som en 

central del i programverksamheten. I intervjun med Karmin framkom att kvalitet och 

programverksamhet med HBTQ-vinkel är viktigt men inte alltid enkelt. Detta på grund av att 

utbudet av programpunkter med HBTQ-vinkel är mindre än om det inte skulle ha denna 

vinkel. 

[…] man kanske skulle vilja ha barnteater med det temat och så finns det 

inte mycket att välja på. Vi vill ju också att det ska vara, det får ju så att säga 

inte bara att det är det temat utan det ska vara bra också. (Karmin)   

Denna utmaning är inte något som alla deltagare ansåg att de hade. Azur upplevde inte någon 

specifik skillnad med att ordna programpunkter med HBTQ-vinkel i jämförelse med andra.   

Det gäller att hitta bra relevant program som lockar besökare, och relevanta 

då det kan man ju undra vad menar jag med det, jo det är att det är hög 

kvalitet och så högkvalitet också bra kvalitet i alla fall så jag tänker inte 

annorlunda kring de programmen med HBTQ-inriktning.  (Azur)   

Båda citaten vittnar om att det är viktigt att de program som har ett bakomliggande HBTQ-

fokus ska hålla en hög kvalitet i likhet med andra programpunkter som biblioteket anordnar. 
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Att det är hög kvalitet är inte den enda förutsättningen för ett bra program. Deltagarna lyfte i 

intervjuerna att de arbetar för att locka många besökare men samtidigt så tryckte de på att det 

här finns en skillnad på bibliotekets programpunkter och de mer kommersiella. Förutom att 

de är gratis så prioriteras det nära mötet, som vi har valt att kalla det kvalitativa mötet. Våra 

deltagare resonerade kring betydelsen av att erbjuda ett möte mellan besökarna men också ett 

möte mellan besökaren och personen på scen.   

[…] men jag tror inte heller på att det ska bli mer storskaliga för att vi har ju 

maxantal kanske åttio, hundra personer som kan komma på våra program. 

Nu brukar vi normalt ligga på kanske trettio, fyrtio och ibland lite mindre 

och ibland lite mer, det gör också att det kan bli ett bra möte om vi jämför 

med en konsertsal eller en stor föreläsningssal som tar flera hundra så tror 

jag att man tappar lite i det här småskaliga mötet som kan faktiskt. Jag 

menar författarna eller dem som besöker en programpunkt dem kan stå kvar 

och prata med folk och gör det jätteofta och signerar böcker och det blir ett 

bra möte och det är det som vi är alternativ för istället den kommersiellare 

kulturen.  (Azur)   

Det kvalitativa mötet både mellan personer som kommer samt mellan den på scen kan ses av 

Azur som bibliotekets nisch och något som är värt att arbeta med.   

 

6.3 Populistisk strategi 
 

Denna strategi handlar om efterfrågan och att bidra med service utifrån det 

samhällsmedborgarna efterfrågar snarare än att ta ställning och försöka påverka samhället. 

Detta är den strategi som mest överensstämmer med Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 

(2006) samt Carlssons (2013) syn på bibliotekets nya roll som upplevelseorienterat kulturhus. 

Överlag så har vi identifierat att det som kan kopplas med den populistiska strategin är 

övergripande för all programverksamhet och inte specifikt för HBTQ-programpunkter.     

Precis som tidigare presenteras resultatet utifrån de centrala punkter som vi identifierat. För 

den populistiska strategin är det följande: efterfrågan, besöksinriktning mot mängd och 

användarstyrning.  
 

6.3.1 Efterfrågan 
 

Deltagarna pratar om hur biblioteket ska tillhandahålla ett roligt utbud som människor kan 

vara intresserade av samt att programverksamheten ska vara aktuell utifrån 

användargruppernas intressen.     

Och så försöker man hänga med lite grann i det som är aktuellt och vad som 

händer. Alltså både när det gäller barn och vuxenprogram och så. Vad det är 

som är på gång, vad det är som är nytt eller aktuellt och vad är det barnen 

läser eller kollar på.  (Karmin)   

Här försöker biblioteket och bibliotekarierna utforma programverksamheten utifrån vad som 

är populärt, eller på gång i allmänhet i samhället. Det kan handla om vilka böcker som väljs 

ut till bokprat eller vilka föreläsningar som bokas in, enligt det som sades i intervjuerna. 

Även vid valet av hur marknadsföringen ska se ut finns det tecken på att samhället och vad 

som är populärt ska styra. Deltagarna påvisade att det inte sker någon speciell form av 
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markering av de programpunkter som skulle kunna ses ha en HBTQ-vinkel. Två av 

deltagarna läste på eget bevåg upp hur de formulerat det som de ansåg var HBTQ-

programpunkter i sina programblad. Detta för att tydligt visa på att de riktade sig till den som 

tyckte författaren eller ämnet var av intresse och inte enbart de som definierar sig som 

HBTQ-personer. Deltagarna påvisade att HBTQ-programpunkterna precis som övriga 

programpunkter planeras efter vad som är efterfrågat i samhället. Dessutom så tryckte 

deltagarna på att de inte gör programpunkter med HBTQ-vinkel bara för att de måste göras 

utan för att det har ett mervärde. Dessutom framförde våra deltagare att de inte vill särskilja 

HBTQ-personer från andra. Exempelvis Azur lyfte detta. 

[…] jag tror att det kan bli, jag kan tro om inte upplevas som provocerande 

så kan det kännas fel för dem som kommer hit att känna att dem är någon 

särskild kvot som ska fyllas utan det är så här vi ser på vår verksamhet och 

samhället i övrigt också det handlar om att bli mer inkluderande och att sluta 

dela upp folk utifrån könstillhörighet eller sexuell läggning och så vidare, 

utan att det, ja alla är här gemensamt. (Azur)   

Karmin tryckte på att alla programpunkter är öppna: "[…] det är ju också, vara liksom en 

inbjudan till alla eller hur man ska uttrycka det".  Beskrivningarna av programpunkterna i 

marknadsföringen ska enligt Karmin vara formulerade så att alla känner sig välkomna.  

För att nå ut till potentiella besökare använde sig deltagarna av olika kanaler så som sociala 

medier, lokaltidningen och affischer. Dessa kanaler valdes efter vad som var mest effektivt. 

  

6.3.2 Besöksinriktning mot mängd  
 

Alla deltagare påpekade att de arbetar aktivt med att locka folk till sin verksamhet. I 

intervjuerna handlade inte frågan om att locka många med HBTQ-punkterna utan om 

programverksamhetens dragningskraft överlag. Det handlade inte bara om att biblioteken vill 

att många ska komma för att de vill ha ett högt besöksantal, deltagarna menade istället på att 

det blev bättre aktiviteter genom att det kom fler. Azur pekade på att det ofta blir bättre för de 

som kommer om det är fler på plats, "Någonting som vi verkligen försökt jobba med det är 

att det kommer en hel del människor för att det. Annars kan det bli lite jobbig stämning, helt 

enkelt".   

Kommer det för lite folk kan det ge negativa effekter då det inte blir en bra stämning. Därför 

är det viktigt att som lyft i tidigare avsnitt att hitta programpunkter som är aktuella utifrån 

användarnas intressen. Både Cyan och Indigo lyfte i intervjuerna att de ser 

programverksamheten som ett sätt att locka nya grupper. Vidare påvisade Cyan att det kan 

resultera i att de som kommer för en programpunkt även upptäcker den övriga verksamheten. 

På så vis kan fler börja använda biblioteket oftare.  

Alla deltagare lyfte även att marknadsföring var något som de arbetade aktivt med. Detta för 

att nå ut till människor, både på och utanför biblioteket. Programverksamheten används bland 

annat för att kunna nå ut till de som idag är icke-användare.   

[…] på vissa program tänker jag också att det kommer folk som inte annars 

är, liksom biblioteksbesökare så att säga. Att man kommer just för att det 

verkar vara ett spännande program och så. Så program är också ett sätt att nå 

ut till, till liksom icke-besökare, icke-låntagare så att säga.   (Karmin)   
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Att dra folk är något viktigt är alla deltagare överens om. Men det är inte alltid lätt när 

biblioteket dessutom vill nå ut till nya grupper, i detta fall HBTQ-personer. Genom att 

försöka locka andra finns en risk att de regelbundna besökarna, som bestod av en mer 

klassisk målgrupp, inte kommer i lika stor utsträckning som tidigare. Detta resonerade både 

Cyan och Karmin om vad gäller framtidens utmaningar.    

Så vi sitter lite där emellan att dra folk och att bredda oss och kanske inte 

dra folk. Men och andra sidan är det något som vi alla samman tänker det 

här kommer att dra folk och så dras inget folk ändå, japp så det är ju lite 

intressant. Men man måste våga testa. (Cyan)   

Samt 

 […] om man har ett koncept eller liksom program och så som man vet så 

att säga funkar jättebra och det kommer mycket folk och ska man kanske 

hitta på nya program eller nå ut till en ny grupp till exempel om det, det kan 

ta sin tid. (Karmin)   

När biblioteket har program som funkar och lockar folk blir det svårt för biblioteken att våga 

ändra dessa då de riskerar att tappa besökare. Deltagarna menade att det kunde vara svårt att 

få in HBTQ-vinklade program som också lockade många eller göra populära programpunkter 

på nya sätt så att de fick en HBTQ-vinkel.  

Indigo påvisade att de inte enbart vill locka folk till biblioteket genom den verksamhet som 

sker på själva biblioteket. De är även aktiva på större event som exempelvis Pride-veckan. På 

så sätt når biblioteket ut till många fler än de som enbart besöker den fysiska 

biblioteksbyggnaden menade Indigo.  

  

6.3.3 Användarstyrning 
 

Deltagarna lyfte hur programverksamheten påverkades av användaren. Förutom att den styrs 

av vad som generellt är populärt i samhället och i biblioteket så har användaren en chans att 

påverka utbudet. Exempelvis Azur pekade på hur viktigt det är att användarens önskemål 

finns med när de planerar programverksamheten.  

 […]det är att vi verkligen ska inrymma alla och om möjligt allas 

önskemål och så vidare. Och det är klart att det är, det går inte alltid 

men då måste vi försöka ha ett bra svar till varför det kanske inte gick 

den här gången och att vi tar med oss den frågan framöver och 

försöker lösa det på bästa sätt. (Azur)  

Vad gällde användarstyrning nämnde ingen av våra deltagare något om att det är 

problematiskt att HBTQ-personer är en minoritet.  
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7. Analys och tolkning 
 

Syftet med denna uppsats är att ge en ökad kunskap om vilka strategier för HBTQ-frågor som 

kan identifieras i arbete med programverksamhet på HBTQ-certifierade bibliotek.  Vi vill på 

ett tydligt sätt visa vad vi kommit fram till och därför valt att i detta kapitel utgå ifrån våra 

frågeställningar. Dessutom avslutas kapitlet med en sammanfattning med övergripande 

iakttagelser och vi belyser där våra slutsatser. 

 

7.1 På vilket sätt går det att se en koppling till HBTQ-certifieringen på de berörda 

biblioteken och de identifierade strategierna för programverksamheten? 
 

I resultatet har vi kunnat identifiera kopplingar till HBTQ-certifieringen, strategierna och 

programverksamheten på de berörda biblioteken. Dessutom har vi lagt märke till att HBTQ-

certifieringen kan synas på olika sätt beroende på vilken strategi som är i fokus.  

Under arbetet med att analysera materialet upptäckte vi att det var svårare att se en koppling 

till den populistiska strategin och HBTQ-certifieringen, i jämförelse med den sociala och den 

konservativa strategin. Vi anser att det beror på de olika strategiernas karaktär och den kritik 

mot dem som Raber (1996) lyfter fram i relation till att det är programverksamhet med 

HBTQ-fokus som vi varit intresserade av att undersöka. Då syftet med den populistiska 

strategin är att arbeta mot majoriteten för att få så många som möjligt att komma, blir arbetet 

mot marginaliserade grupper mindre. Detta framkommer i vårt resultat under inriktning mot 

mängd där deltagarna vittnar om att det är svårt att byta ut programpunkter som lockar många 

och våga testa nya program med en HBTQ-aspekt. De menar att om biblioteket anpassar sin 

programverksamhet och försöker nå ut till nya grupper, som exempelvis HBTQ-personer, 

riskerar det att resultera i att färre kommer. Dessutom då HBTQ-certifieringen fokuserar på 

normer och hur biblioteket ska arbeta med de grupper som inte tillhör normen går det inte 

riktigt ihop med den populistiska strategin då majoriteten oftast tillhör normen.   

Trots att vi har svårare att se kopplingen till HBTQ-certifieringen och den populistiska 

strategin har vi genom resultatet identifierat några delar där det framkom. Ett exempel på 

detta är deltagandet under Prideveckan som lyftes under en av intervjuerna. Då HBTQ-

personer i denna specifika kontext är majoritet arbetar biblioteket med en populistisk strategi 

även om de riktar sig mot grupper som annars är en minoritet. Pride lockar en stor mängd 

människor, både HBTQ-personer och andra som stöttar eller är intresserade. Genom att 

medverka under Pride kan biblioteket nå ut till fler. De internationella studierna vi tagit del av 

visar att bibliotekets medverkan i Pride-event också hjälper biblioteket att visa på att de är 

HBTQ-vänliga och att de stöttar denna grupp (Day, 2013 & Campbell Naidoo, 2013). Vi 

anser att det är ett sätt att kunna marknadsföra sig till, i denna kontext, majoriteten. Genom 

att framställa sig som HBTQ-vänligt kan biblioteket locka fler från denna grupp, vilket även 

vårt resultat visar att i alla fall ett av biblioteken i studien arbetar för.   

Som tidigare nämnt har vi identifierat en starkare koppling till HBTQ-certifieringen och den 

konservativa samt sociala strategin. När det kommer till den konservativa strategin gäller det 

delvis tanken om det individanpassade bemötande. Då det i teorin handlar om att arbeta mot 

grupper utan mot individer så ser vi en koppling till denna strategi vad gäller synen på det 

personliga bemötandet. Detta då deltagna poängterade att de besökarna som kommer ska få 

ett bemötande utifrån individen och inte utifrån hur de förväntas vara. Bemötande utifrån 

individen poängterades även i RFSL:s (2015) dokument om HBTQ-certifieringen. Dessutom 
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trycker deltagarna på att alla ska få ett likvärdigt bemötande. Detta tolkar vi som att de vill ge 

alla ett lika bra bemötande, men inte nödvändigtvis samma bemötande, vilket vi anser är 

individanpassning. Dessa former av bemötande samstämmer med tanken inom den 

konservativa strategin där bibliotekarien ska se till individen och inte ålder, klass, kön eller 

etnicitet (Raber, 1996).  

Kvalitet och standard är också något som våra deltagare anser är viktigt och som 

korresponderar med den konservativa strategin. De resonerade både om kvalitén i 

programverksamheten samt i mötet mellan användare eller mellan användare och personen på 

scenen. Detta är något som vi anser överensstämmer med resultaten från tidigare forskning 

om programverksamheten som Isaksson (2006) gjorde. Vi ser det som ett tecken på att det 

kvalitativa mötet inte är unikt för HBTQ-certifierade bibliotek och deras bibliotekariers 

tankesätt kring programverksamhet. Deltagarna nämner att programpunkterna måste ha 

kvalitativa värden eller ”vara bra”. De nämnde även det kvalitativa mötet, alltså att det blir ett 

bra möte, oftast i en mindre grupp. Vilket är enligt deltagarna en styrka hos biblioteken 

jämfört med den kommersiella kulturen. Dessutom tyder resultatet på att verkar vara viktigt 

för våra deltagare att det finns en litterär koppling i verksamheten, vilket i sin tur begränsar 

utbudet i kombination med kvalitetskravet och HBTQ-vinkeln. Detta överensstämmer med 

resultatet av Abrahamsons (2015) studie, som också pekar på att bibliotekarier upplevde att 

det var svårare att hitta bra program med HBTQ-vinkel. 

Att jobba läsfrämjande och bildande genom att ha en programverksamhet med HBTQ-vinkel 

är något som går att koppla till vårt resultat. Främst genom att deltagarna såg litteratur som en 

grund när de planerade sina program och att litteraturanknytning var eftersträvansvärt för de 

program som biblioteket själva höll i. Vi upplevde att deltagarna lyfte det läsfrämjande 

arbetet som en självklarhet för biblioteket genom att referera till deras uppdrag men även 

genom att den litterära kopplingen var något som utmärkte bibliotekets programpunkter. 

Med det läsfrämjande arbetet har vi kunnat identifiera ett uttryck både för den konservativa 

strategin samt den sociala strategin. Anledningen till detta är att läsfrämjande kan betraktas 

som bildning (konservativ strategi) samt ett sätt för biblioteken att arbeta med inkludering 

(social strategi). Tidigare forskning som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006) 

trycker på att läsfrämjande är viktigt för att människor ska kunna ta del av information och 

inkluderas i samhället vilket vi har använt i vår tolkning för att se läsfrämjande som en del i 

arbete med inkludering. Att arbeta inkluderande är något deltagarna lyfter som en viktig del 

av HBTQ-certifieringen.  

Den sociala strategin ges även uttryck i biblioteket som mötesplats, vilket alla deltagande 

belyste att det var. Enligt dem är mötet mellan människor med olika bakgrund viktigt men 

även mötet mellan besökare och den på scen. Detta ser vi kan leda till att biblioteket blir en 

plats för kulturell och social integration vilket Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006) 

lyfter. Även Stigendal (2008) kommer i sin studie fram till att biblioteket har en roll i att 

integrera människor genom att vara en mötesplats där alla kan delta och bli behjälpta. Då 

biblioteket enligt forskningen redan arbetar med integration är detta inget nytt för de HBTQ-

certifierade biblioteken. Vårt resultat visar dock att deltagarna själva anser att de blivit mer 

medvetna vad gäller planerandet av programverksamheten. De lyfte att inkludering är något 

de aktivt arbetar för, vilket också är en av de centrala delarna i den sociala strategin (Raber, 

1996).  

För att mötet ska bli möjligt menar våra deltagare att det är viktigt att göra medvetna val i 

vilka de bjuder in. Resultatet visar att representation på scen har betydelse för vilka 

bibliotekets programverksamhet riktar sig till, vi ser att det är eftersträvansvärt för våra 
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deltagare att arbeta för en ökad breddning av personer på scen. Dessutom visar resultatet att 

deltagarna tycker att biblioteken är en plats för diskussioner och samtal för frågor i samhället 

så som demokrati och politik. Det kan gälla aktuella frågor som berör Sverige eller världen 

både i allmänhet men även med HBTQ-tema. Denna ambition går att koppla till den 

demokratifrämjande mötesplatsen som Carlsson (2013) skriver om samt till den sociala 

strategin där biblioteket ska påverka samhället politiskt. Att deltagarna vill bredda sina 

programpunkter genom representation av olika grupper anser vi kan kopplas till den ökade 

medvetenheten som de ansåg att HBTQ-certifieringen gav. Inkludering av marginaliserade 

grupper är som tidigare nämnt en central punkt i den sociala strategin. Att biblioteket är en 

plats för diskussion och samtal anser vi är ett sätt för biblioteket att öka närsamhällets 

medvetenhet kring HBTQ-frågor eller frågor om andra marginaliserade grupper.  

Sammanfattat kan vi genom resultatet dra en slutsats om att alla de identifierade strategierna i 

arbetet med programverksamheten har kopplingar med HBTQ-certifieringen. Kopplingarna 

till de olika strategierna och HBTQ-certifieringen anser vi är olika lätta att uppfatta. 

Exempelvis anser vi att kopplingen är tydligare till den konservativa och sociala strategin i 

jämförelse med den populistiska strategin.  

 

7.2 Vad prioriteras vad gäller arbetet med programverksamhet på de HBTQ-

certifierade biblioteken?  
 

I vårt resultat har vi tolkat det som att bemötande, mötet och kvalitet är punkter som 

prioriteras i arbetet med programverksamhet eftersom deltagarna återkom till detta i 

intervjuerna vid flera tillfällen.  

Bemötandet är en del i bibliotekets arbete med programverksamheten. Vi anser inte att det är 

överraskande då resultatet visar på att deltagarna belyste bemötandet som en central del av 

HBTQ-certifieringen. Detta gällde under utförandet av programpunkterna, i 

marknadsföringen och hur de kommunicerar över lag. När det gäller marknadsföring och 

kommunikation tryckte deltagarna på vilka bilder och vilket språk som används. Deltagarna 

tryckte på detta då de ansåg att det var en aspekt av bemötandet mot HBTQ-personer då de 

kan känna sig mer välkomnade till biblioteket och därmed minska trösklarna för att komma. 

Tidigare forskning som exempelvis Stigendal (2008) visar att språkanvändning är en faktor 

för att hålla låga barriärer för att använda biblioteken. Day (2013) skriver om att 

kommunikationen blir ett verktyg för att visa att biblioteket är HBTQ-vänligt, vilket vi anser 

att resultatet tyder på att våra deltagare också vill då de benämner bemötandet som viktigt i 

samband med marknadsföring. Deltagarna menade att bilder var viktiga och att de hade 

betydelse. Samtidigt ansåg de att det inte var nödvändigt att alltid skriva ut när det var en 

programpunkt som hade en HBTQ-vinkel. Alla hade anledningar till att göra detta och en var 

att de inte ville att HBTQ-personer skulle känna att de var en speciell kvot som biblioteket 

skulle fylla. Ytterligare en anledning vi uppfattade var att biblioteket ville prioritera en 

breddning genom att inte markera dessa programpunkter som specifikt HBTQ-riktade och på 

så vis nå fler. Vi ser här en likhet med den tidigare förda diskussionen om regnbågshyllor på 

bibliotek då diskussionen handlat om valet mellan att tydligt synliggöra eller inte ”peka ut” 

en grupp (Lönnlöv, 2014, Samuelsson, 2016).   

Resultatet visar både på att deltagarna inte ansåg att det var nödvändigt att specificera när en 

programpunkt hade en HBTQ-vinkel genom att skriva ut i programmen men att de 

prioriterade att synliggöra sin inställning till denna grupp genom exempelvis bilder. Att på 
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detta sätt arbeta inkluderande i kommunikation och marknadsföring är däremot något som 

vårt resultat visar inte alltid är enkelt trots prioritering. Då biblioteken inte är helt oberoende 

av yttre faktorer så kan det uppstå svårigheter som är betydande för hur verksamheten kan 

synas genom affischer eller programblad. Ett exempel som återfinns i resultatet är när 

biblioteket måste använda bilder från en bildbank som kommunen valt. I detta fall blir det 

svårt att hitta normkritiska bilder som HBTQ-personer kan identifiera sig med då denna 

bildbank saknade dessa önskvärda bilder. Dessutom prioriterades bemötandet som sker 

mellan besökaren och personalen, här handlar det alltså om ett mer direkt bemötande än det 

som sker genom marknadsföringen. Något som framkom i resultatet var att det finns en 

utmaning eftersom personalen ofta består av en homogen grupp. Vi upplevde att detta gjorde 

att representationen på scen därför blev ännu viktigare och prioriterades högre. Att 

representationen på scen blev mer prioriterat tror vi beror på den ökade medvetenheten 

beträffande inkludering som deltagarna ansåg att de fått genom HBTQ-certifieringen.  

Angående det som resultatet visar rörande mötet så ser vi att det prioriteras då deltagarna 

återkommer till detta i koppling till programverksamheten flera gånger under intervjuerna. 

Programverksamheten användes av våra deltagare för att synliggöra biblioteket utåt mot nya 

grupper och potentiella användare, vilket stämmer med det Ehrenberg (2007) skriver om att 

locka nya användare och grupper genom PR- och programverksamhet. Precis som bland 

annat Isaksson (2006) kommer fram till i sin magisteruppsats så kan vi se att mötet, både 

mellan besökarna eller mellan besökarna och den på scen, är en stor del av vad som 

prioriteras med programverksamheten. Att det prioriteras anser vi kan ha att göra med att 

biblioteket vill vara både bildande och socialt ansvarstagande. Den bildande aspekten handlar 

om att det genom mötet mellan personer med olika bakgrund sprids kunskap till allmänheten 

som kan leda till större acceptans och tolerans, vilket Day (2013) skriver om och våra 

deltagare lyfte i intervjuerna. 

Som tidigare nämnt prioriteras även kvalitet i arbetet med programverksamheten. Precis som 

med de andra faktorerna återkom deltagarna till att prata om kvalitet flera gånger. Kvalitet 

lyftes även som en del av syftet med programverksamheten. Från resultatet har vi avläst att 

deltagarna lägger stor vikt vid att programpunkterna med HBTQ-vinkel ska ha en likvärdig 

kvalitet som övriga programpunkter. Att hitta programpunkter med hög kvalitet som 

dessutom hade en HBTQ-vinkel visade sig dock inte alltid vara så lätt för alla bibliotek i 

studien. Några deltagare uttryckte att det var svårt att hitta programpunkter med HBTQ-

vinkel som de ansåg ha tillräckligt hög kvalitet då utbudet var begränsat, vilket är i linje med 

det Cambell Naidoo (2013) och Abrahamson (2015) fann i sina studier.  

 

7.3 Vilka konflikter kan uppstå mellan de olika strategierna som går att identifiera i 

arbetet med programverksamheten på de berörda biblioteken? 
 

Vi har i denna studie inte enbart velat se vilka strategier som går att identifiera på HBTQ-

certifierade bibliotek utan även hur och ifall de kan påverka eller slå ut varandra. Vi har alltså 

varit intresserade av att se konflikter emellan strategierna utifrån vårt resultat. Att alla 

strategier används anser vi inte vara något märkligt eftersom deltagarna också berättade att de 

hade flera olika syften som de ville uppnå genom programverksamheten. Detta 

överensstämmer med den tidigare forskningen vi tagit del av som visar på att bibliotekets roll 

och därmed syften med verksamheten kan variera (Carlsson, 2013, Jochumsen & Hvenegaard 

Rasmussen, 2006, Hansson, 2010, Isaksson, 2007). För att kunna uppnå dessa olika syften så 

visar resultatet att det är nödvändigt att använda olika delar från alla tre strategierna. I 
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resultatet har vi upptäckt att vissa delar av strategierna verkar svårare att kombinera och att 

det då uppstår konflikter mellan vad deltagarna vill prioritera.  

Vad gäller programpunkter med HBTQ-vinkel så hade deltagarna vissa krav eller önskemål 

på dessa som de vill uppnå. De grundläggande önskemålen var hög standard, 

litteraturanknytning, locka folk och nå nya grupper. Här ser vi att det finns delar från alla 

strategier, men att sedan få med alla delar i en programpunkt visar vårt resultat som tidigare 

nämnt inte är helt enkelt att ordna. Deltagarna vittnar om att det finns en vilja att bredda 

programverksamheten men att det medför konsekvenser för vem som lockas att komma. De 

ser en risk med att ändra programverksamheten allt för mycket då de skulle kunna tappa de 

användare de redan har. Här kan vi avläsa ur vårt resultat att det råder en slitning mellan den 

sociala och både den populistiska samt konservativa strategin. Den konservativa strategins 

centrala punkt med att fokusera på dem som redan kommer och inte på icke-användare går 

inte ihop med den sociala strategins centrala punkt med att arbeta mot marginaliserade 

grupper.  

Även kvalitetskravet på programpunkterna skapar en konflikt mellan den sociala och den 

konservativa strategin. Som tidigare nämnts så visar resultatet på att deltagarna prioriterar en 

hög kvalitet. Då utbudet för programpunkter med HBTQ-tema är mer begränsat, vilket några 

av våra deltagare belyste, så uppstår det här en utmaning. Att ordna programpunkter med 

HBTQ-tema och hög kvalitet kan bli tidskrävande visar vårt resultat. Vi ser här en likhet med 

det som Samuelsson (2016) menar med att tid var avgörande för att de skulle kunna reflektera 

tillsammans i grupp. Då utbudet är mindre ser vi i resultatet att det kan behövas mer tid för att 

ordna eller hitta programpunkter med HBTQ-vinkel och hög kvalitet. Vi anser att det kan bli 

så att biblioteket antigen måste bortse från kvalitetsaspekten eller HBTQ-aspekten för att 

kunna anordna det antal programpunkter de ska eller vill ha under en termin. 

Kvalitet bidrar även till en konflikt mellan den konservativa och populistiska strategin när det 

gäller mötet, eller snarare vilken form av möte de vill ska ske. Mötet är en central del i 

programverksamheten, vilket vi tidigare har skrivit om. Något som framkom i vårt resultat 

var synen på det kvalitativa mötet. Som exempel resonerade en deltagare om att det behöver 

komma folk till programpunkterna för att det inte ska bli en dålig stämning, vilket skulle 

kunna tolkas som en populistisk strategi. Men samtidigt lyfter deltagaren att det inte heller är 

bra ifall det kommer för många då det nära mötet, eller kvalitativa mötet, uteblir. Deltagaren 

menar på att bibliotekets nisch inte är att locka stora mängder av folk. Vi tolkar detta som att 

det är viktigt för våra deltagare att det kommer folk, men inte för mycket folk. Vad som är en 

bra mängd preciseras inte, vilket vi tror beror på att det är olika för olika programpunkter.   

 

7.4 Slutdiskussion 
 

I resultatet har vi kunnat se att strategierna kan användas ihop. Men vi har också sett att det 

kan uppstå konflikter emellan dessa. Det är inte alltid möjligt att locka många, ha hög kvalitet 

och vara socialt ansvarstagande samtidigt. Istället behöver biblioteket göra val för vad som 

ska prioriteras. Vi anser att det i framtiden skulle kunna se annorlunda ut då exempelvis 

urvalet av programpunkter med HBTQ-vinkel med hög kvalitet kan ha ökat. 

Genom att använda olika delar från de identifierade strategierna kunde biblioteket bredda sig, 

både gällande utbudet och vilka besökare som sedan kommer till programpunkterna. Det 

verkar vara nödvändigt att kombinera strategierna för att förverkliga de syften som deltagarna 

hade med sin programverksamhet. Vi vill åter igen peka på mötet och viljan att biblioteket 
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ska vara en mötesplats, detta går att återfinna i tidigare forskning (Day 2013, Isaksson 2006, 

Hansson 2010) och hos våra deltagare. Det är ett exempel där strategierna funkar bättre om 

de kombineras. Den sociala strategins syfte med att inkludera de som idag är exkluderade 

sker enbart om de får träffa personer som redan är inkluderade. Utan detta möte förblir 

gruppen exkluderad. För att det ska kunna skapas ett möte behöver det finnas folk på 

programpunkterna vilket kan ske genom den populistiska strategin. Men programpunkten 

behöver ha vissa kvalitativa egenskaper för att biblioteket ens ska anordna den, där till sist 

den konservativa strategin spelar roll.  

Det är viktigt att exempelvis "kulturtanterna" och "HBTQ-ungdomar" möts, annars försvinner 

hela meningen med att inkludera en annan grupp enligt våra deltagare. Att biblioteket ger 

möjlighet till denna typ av möte genom sin programverksamhet medför att det blir en plats 

för både social och kulturell integration. 

 

8. Slutsatser 

 

Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att alla deltagare inte jobbar likadant med att få in 

en HBTQ-aspekt i programverksamheten. Vi kunde även identifiera de olika strategierna hos 

alla deltagare i deras intervjuer.  

Något som återkommer i resultatet är att alla deltagarna, genom medvetna val, vill bredda sig 

och nå ut till grupper som idag är marginaliserade. Detta visar på att en social strategi är 

något som används på dessa bibliotek trots att Hansson (2010) menar att de svenska 

biblioteken på 1990-talet bytte inriktning ifrån att vara värdebaserat och därmed prioriterade 

ner det sociala ansvaret. Här ser vi en koppling till HBTQ-certifieringen och sociala strategin 

eftersom den lett till en ökad satsning på en tidigare marginaliserad grupp. Vi är medvetna 

om att den ursprungliga sociala strategin inte uttryckligen skriver om HBTQ-personer som 

marginaliserade, men i vår modifierade tolkning faller denna grupp ändå inom denna 

kategori.  

Vad gäller kopplingen till HBTQ-certifieringen och strategierna har vi märkt att alla deltagare 

nämnt sätt att arbeta som stämmer överens med alla tre strategier, inte bara den sociala 

strategin. Vi har också kunnat se att alla strategierna mer eller mindre har en koppling med 

den kunskap som deltagarna fick under certifieringsprocessen. Vårt resultat visar också att 

det inte är någon av strategierna som är betydligt mer förekommande än de andra. Även om 

vi har kunnat avläsa att den sociala och konservativa strategin kan kopplas mer till HBTQ-

certifieringen än den populistiska strategin.  

Den konservativa strategin blir också central genom det kvalitetskrav och fokus på litteratur 

som finns i programpunkterna. Sedan kommer viljan från deltagarna att biblioteket ska vara 

en mötesplats där vi kunnat identifiera både den sociala och konservativa strategin. Det kunde 

vara mötet mellan besökarna eller mötet mellan besökarna och personen på scen. Trots den 

starkare kopplingen till HBTQ-certifieringen och den konservativa och sociala strategin 

innebär det inte att den populistiska används i mindre utsträckning inom 

programverksamheten. Detta tycker vi är intressant då det inte är i linje med vad den tidigare 

forskning som vi tagit del av har visat. Den visar istället att det finns en trend mot ett mer 

upplevelseorienterat bibliotek som är anpassat efter marknaden (Jochumsen & Hvenegaard 

Rasmussen 2006, Carlsson 2013). Denna trend tolkar vi som att den populistiska strategin 

borde vara mer förekommande på biblioteken.  
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Utifrån resultatet ser vi att det som prioriteras med programpunkterna som har fokus på 

HBTQ är bemötande, mötet och kvalitet då deltagarna återkom till dessa faktorer flera gånger 

under intervjuerna. När det kom till bemötande handlade det både om bemötandet på plats i 

biblioteket men också i marknadsföring samt kommunikation utåt. Det finns utmaningar som 

biblioteket inte själva kan påverka så som tillgång till normkritiska bilder. Biblioteket får 

avväga hur programmen ska marknadsföras, vilket blir en liknande diskussion som den om 

regnbågshyllorna (Lönnlöv, 2014). I resultatet kunde vi se att deltagarna valt att inte markera 

programpunkterna med HBTQ-tema på något speciellt sätt då de ansåg att det kunde skicka 

fel signaler till besökarna.  

Vad gäller vilka konflikter som kan uppstå mellan de olika strategierna fann vi att det kan 

vara svårt att kombinera alla strategier samtidigt för vissa programpunkter. Enligt deltagarna 

fanns det flera krav eller önskemål som skulle uppfyllas för programverksamheten med 

HBTQ-vinkel. Dessa kunde vara kvalitet, litteraturanknytning, locka folk och nå ut till nya 

grupper. I intervjuerna reflekterade deltagarna om att det kan vara svårt att locka nya grupper, 

som HBTQ-personer och behålla de användare som biblioteket redan har. Här avläste vi en 

slitning mellan den sociala strategin och både den konservativa samt den populistiska 

strategin. Den sociala strategins centrala punkt angående bibliotekets arbete mot 

marginaliserade grupper står här i konflikt med den konservativa strategins centrala punkt 

med att arbeta mot de som redan kommer och den populistiska eftersom det riskerar att 

kommer färre än vad det gör i dagsläget. Vi avläste även en konflikt mellan den sociala och 

konservativa strategin när det gäller kvalitet på grund av att utbudet var begränsat. Detta 

resulterade i sin tur i att det ibland krävdes mer tid för att hitta programpunkter där 

strategiernas mål inte konkurrerade ut varandra.  

Vi har även avläst en konflikt mellan den konservativa och den populistiska strategin vad 

gäller det möte som deltagarna lyfte. Då biblioteken vill att det kommer många och att det 

samtidigt blir ett kvalitativt möte. Kommer det för mycket folk kan det bli svårt att skapa ett 

kvalitativt möte mellan besökarna och kommer det för lite folk kan det skapas en dålig 

stämning.  
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9. Förslag till vidare forskning 
 

Då de flesta biblioteken inte kommit så långt med att implementera HBTQ-certifieringen i 

programverksamheten ännu vore det av intresse att göra om en liknande studie längre fram 

för att se ifall det blivit någon skillnad över tid.  

Dessutom fann vi flera intressanta aspekter under intervjuerna som kan undersökas vidare. 

Dessa aspekter handlar om andra delar av verksamheten så som inkludering på hemsidor, hur 

biblioteken arbetar med ämnesord och med marknadsföring överlag.  

Det finns också få studier om programverksamhet på bibliotek överlag.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Allmänt om biblioteket   

Varför valde ni att blir certifierade?    

Hur tror ni att ni skiljer er från bibliotek som inte blivit certifierade?  

  

Programverksamhet    

Vad har ni för syfte med programverksamheten? 

Berätta själva om hur processen ser ut vid planering av programverksamheten.   

Hur influerar HBTQ-certifieringen programpunkterna som biblioteket har?   

Har ni utvecklat några egna krav/villkor på er verksamhet med HBTQ-perspektiv? 

Har personerna som ansvarar för programverksamheten varit med under 

certifieringsprocessen? (Ja eller nej- fråga)   

 

HBTQ   

Har du något/några exempel på hur ni börjat använda det ni fick kunskap om under 

certifieringsprocessen?  

Vilka utmaningar upplever du finns det med att jobba normkritiskt med programverksamhet?  

 

Framtid   

Hur ser du på framtidens programverksamhet på ert bibliotek i med HBTQ-certifieringen? 

 

Avslutning  

Vilka barriärer upplever ni finns kvar på biblioteken för personer som inte tillhör normen.   
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Bilaga 2: Mall för analysschema 
 

Rött = specifik plats/person/händelse  

[…] = taget ur ett större citat  

" " = direkt citat  

(kursiv) = egen tanke  

Fetmarkering = särskilt viktigt för citatet/kategorin 

  

Social strategi 

  Marginaliserade grupper  Påverkan på samhället/ 

mötesplats  

Cyan    

Karmin      

Azur    

Indigo    

      

  Ökad information till 

grupper  
Minska klyftor  

Cyan      

Karmin      

Azur    

Indigo      

  

 

Konservativ strategi  

  Litteraturfrämjande arbete  Bildning  

Cyan      

Karmin      

Azur    

Indigo    

      

  Kvalitet  Individanpassning  

Cyan      

Karmin      

Azur    

Indigo    

  

  



38 
 

Populistisk strategi 

  Efterfrågan  Besöksinriktning mot mängd  

Cyan    

Karmin      

Azur    

Indigo    

     

  Användarstyrning    

Cyan      

Karmin      

Azur      

Indigo     
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Bilaga 3: Uppdelning av arbete 
 

Alla intervjuer genomfördes med oss båda närvarande. Vi planerade att transkribera två 

intervjuer vardera. Då diktafonen inte fungerade vid ett tillfälle så bortföll ett 

transkriberingstillfälle. Vid oklarheter över vad som sades så konsulterade vi med varandra.  

Under arbetet med att skriva själva uppsatsen har vi suttit tillsammans i ett Word online 

dokument. Olika delar av uppsatsen delades upp utefter vad respektive hade läst. Sedan läses 

texterna igenom och diskuterades.  

Analys, resultat och sammanfattning gjordes tillsammans. 

Figur 1 och tabell 1 gjordes av oss. 

 


