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Title 
No one should wear a rainbow hat: on libraries work with LGBTQ-inclusion after an LGBTQ-certification. 

 

Abstract 
This master's thesis aims to investigate how libraries can continue the work for LGBTQ-inclusion 

after they have acquired a certification from the RFSL, including how the certification affects 

librarians and the library, and if that work accommodates what young people from the LGBTQ(AI)-

community wants and needs from the library. The material is guided from both qualitative interviews 

with five librarians across two libraries with an LGBTQ-certification and from a qualitative internet 

survey aimed towards LGBTQ-youths. The survey had 25 respondents. The material has been 

analysed with queer theory. In the present study the author has identified three themes that are then 

further explored with help of the survey results. These themes are the library environment, the 

librarian and the meeting with the users and safety. 

The thesis concludes that the librarians from both libraries are aware of the risk to see the 

certification as seal of approval for a work well done and nothing more. However, they are 

developing their work for a more inclusive environment. When they have found problems, they 

evaluated and made efforts to change. For example, when the room is signalling that it is LGBTQ-

inclusive with help of flags and information notes it helps to make the library feel safer for the user. 

This also applies to the librarians themselves, such as wearing a rainbow pin or key-band to make 

users more likely to ask for help concerning LGBTQ-media. So called “rainbow-shelves” form one 

of the most dividing parts of the library's environment, both according to the librarians and the 

users. The shelves can make LGBTQ-media more visible, and at the same time make it as 

something that stands out from the norm. It can make it easier to find for the user and make them 

feel outed as a LGBTQ-person. The librarians feel that they have not succeeded to make the public 

aware of their knowledge of LGBTQ-related subjects and this is confirmed in part by the users. 

Both librarians in most cases see the future for their work with LGBTQ-inclusion as promising, and 

their aim to make the library a safe space seems to be making progress. However, one challenge is 

that the survey respondents view other library users as the biggest threat to their safety and that 

there is not much that a certification or well-educated librarian can do about other users if they are 

homo- or trans- phobic. 

The certification is perceived to strengthen the library as a safe place for everyone and none of the 

librarians can imagine that they will not continue to work for a good and inclusive environment for 

LGBTQ-people in the future. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 En större öppenhet mot Hbtq i samhället 
Synen på hbtq och queer har förändrats mycket under den senaste tiden. I dag finns det 

Pride i många av Sveriges städer. Pride betyder stolthet och handlar om att visa att 

hbtq-personer existerar, ofta i form av parader, festligheter, föreläsningar, uppträdande 

m.m. På Pridekartan.se kan jag i skrivande stund räkna till över fyrtio arrangemang 

runt om i Sverige (Pridekartan). 

 

Fanny Ambjörnsson är universitetslektor vid Stockholms universitet där hon forskar 

och undervisar om genusvetenskap och queerteori. Hon har skrivit Vad är queer? 

(2006) en introduktionsbok till queerteori. I inledningen till andra utgåvan av boken 

som kom 2017 reflekterar Ambjörnsson över hur mycket som har förändrats sedan den 

första utgåvan kom 2006. Under de tio åren har lagar ändrats, samkönade par får gifta 

sig på samma premisser som par som inte är av samma kön, transpersoner behöver inte 

längre steriliseras för att få genomgå en könsbekräftande operation eller byta juridiskt 

kön och lesbiska kan få hjälp med insemination. Ambjörnsson reflekterar över att ett 

stort köpcentrum i Umeå i samband med Pride hade en bild av lokala makthavare som 

stod vända mot varandra i en kyss ovanför ingången. Bilden hade även en text som 

visade en tydlig ställning mot homofobi (Ambjörnsson 2016 s.9-15). Även inom 

populärkulturen har hbtq-personer fått synas allt mer. I tecknade tv-serier för barn finns 

queera inslag och karaktärer, exempel på det är Adventure Time (Rude 2018) och 

Steven Universe där den sistnämnda till och med skildrar ett bröllop mellan två kvinnor 

(Henderson 2018). Det finns även tv-serier vars blotta namn tyder på queera inslag så 

som realityserierna Rupauls drag race (2009-) och Queer Eye (2018-). Även något mer 

osynliga grupper inom hbtq börjar representeras i populärkultur. I den mot vuxna 

riktade tecknade tv-serien BoJack Horseman (2014-) finns en karaktär vid namn Todd 

som kommer ut som asexuell. Skaparna berättar i en intervju hur de kontaktat asexuella 

för att göra gestaltningen så bra som möjligt. Det var nämligen inte klart från början att 

Todd skulle vara asexuell utan något som växte fram. Todd är en av de första karaktärer 

i en stor tv-serier som är öppet asexuell (BoJack Horsman - Anticipating Season 5 

2018). 

1.1.2 Motsättningar mot hbtq i samhället 
Trots att det på många håll finns en mer öppen och inkluderande syn på hbtq finns det 

även motstånd mot hbtq-personers rättigheter i världen. I USA har president Trump 

drivit frågan om att inte tillåta transpersoner i den amerikanska armén (TT 2019). I 

Tjetjenien förföljs, torteras och fängslas hbtq-personer (SVT 2019a) och i Brunei är 

homosexualitet och utomäktenskapligt sex belagt med dödsstraff genom stening (SVT 

2019b). Även om dessa tre exempel är på andra platser i världen så finns det även 

krafter i Sverige som är emot hbtq-personers rättigheter något som även påverkar 

biblioteken. Inför valet 2018 rapporterades det att ett bibliotek som även fungerade som 

vallokal i Mölnlycke tvingats ta ner regnbågsflaggor och skyltning de hade kvar efter 

pride. Detta efter att representanter från det politiska partiet sverigedemokraterna tyckt 

att det var politiska symboler och därför kunde påverka valresultatet. En representant 

från partiet var även med när det plockades ner. Efter flera vändor mellan valnämnden 

och länsstyrelsen konstaterades det att regnbågsflaggor inte var en politisk symbol som 
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kunde påverka resultatet och skyltningen och flaggorna kunde sättas upp igen. Detta 

var en händelse som gjorde både privatpersoner och bibliotekarier upprörda (Linder 

2018). 

1.1.3 Hbtq-inkludering på bibliotek 
Den allt mer öppna synen på hbtq i samhället i stort märks även på biblioteken. 

Bibliotek ska enligt lag arbeta för att främja det demokratiska samhället och för fri 

åsiktsbildning. Folkbibliotek ska utöver det främja barn och ungdomars läsning genom 

att ge dem litteratur efter deras förutsättningar och behov (SFS 2013:801). Vilka dessa 

förutsättningar och behov är varierar förstås från individ till individ, men då unga både 

själva är och har närstående som är hbtq-personer kan man se litteratur på temat som 

ett behov. IFLA:s folkbiblioteksmanifest talar om att verka för det demokratiska 

samhället och allmänna medborgerliga rättigheter (Svensk biblioteksförening 2016). I 

det går att läsa: "Det ska inte förekomma någon diskriminering av något skäl, vare sig 

det gäller etnisk tillhörighet, nationell eller annan härkomst, kön eller sexuell läggning, 

ålder, fysisk eller mental förmåga, religion eller politisk övertygelse (Svensk 

biblioteksförening 2016 s.17)." I lagen nämns inte hbtq-personer uttryckligen, men det 

görs i IFLA:s manifest. 

 

Det är inte ovanligt att bibliotek i samband med sin stads Pride-arrangemang har 

skyltningar och programpunkter på temat hbtq och Pride. Så som hade skett i exemplet 

från Mölnlycke som jag nämnde ovan. Ett annat exempel på detta är Umeå 

universitetsbibliotek som haft utställningen ”Pride på biblioteket” under flera år 

(Markgren 2017). Under 2018 går det att hitta flera exempel på folkbibliotek i olika 

städer med programpunkter på temat hbtq. Östersunds bibliotek gick i Pridetåget och 

hade filmvisning (Östersunds bibliotek 2018) och i Lerum hölls det teater, föreläsningar 

och konstutställning (Lerums kommun 2018). Biblioteken i Uppsala gav möjlighet till 

författarträff, föreläsning och panelsamtal (Bibliotek Uppsala 2018). Under en hel 

vecka hölls det programpunkter på folkbiblioteket i Växjö med bl.a sagostunder, pyssel 

och bokprat med målgrupper från tre år och uppåt i samband med Pride (Växjö 

kommun 2018). 

 

För unga hbtq-personer kan biblioteket bli en säker plats att söka information. En plats 

som är mer av en fristad jämfört med t.ex. skolan där många unga riskerar att bli utsatta 

för kränkningar. Hbtq-ungdomar mår generellt psykiskt sämre än jämngamla ungdomar 

som inte är hbtq (Day 2013 s.46). Därför är det extra viktigt att dessa får en säker plats 

och att de känner sig välkomna på biblioteken. Det är även viktigt att de kan finnas 

media som reflekterar vilka de är. Att de ska kunna läsa böcker med dem som målgrupp 

och inte bara om och för de som är heterosexuella cispersoner. Biblioteken vill i många 

fall kunna möta och inkludera dessa personer, men det är inte alltid lätt att veta hur. 

Speciellt inte gentemot unga människor där det kan vara extra känsligt. Särskilt om de 

inte är öppna med sin läggning eller könsidentitet. Den svårigheten är något som 

undersöks i olika studentuppsatser, artiklar och handböcker (Falck & Holmlund 2016; 

Martin & Murdock 2004; Walker & Bates 2016). 

 

En del bibliotek vill även kunna arbeta mer långsiktigt med hbtq-inkludering och inte 

endast ha punktinsatser i samband med Pride. Ett sätt för bibliotek och andra 

organisationer att göra detta är att skaffa sig en certifiering från Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). I skrivande 

stund kan jag se femton bibliotek som blivit certifierade via RFSL, de är utspridda över 
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hela Sverige (RFSL 2018d). Det är en kostsam process, både ekonomiskt och gällande 

arbetstid. Jag kommer förklara mer ingående nedan vad det innebär. 

 

Att få en certifiering från RFSL är ett stort steg för ett bibliotek. En tydlig markering 

både för personal och låntagare att biblioteket tar hbtq-frågor på allvar. Det kan dock 

finnas en risk att bibliotek känner sig färdiga med arbetet när certifieringen står på 

papper. Som en stämpel för att arbetet är avklarat och inte att det blir ett fortgående 

arbete såsom tanken är. RFSL säger tydligt att så inte ska vara fallet. På deras hemsida 

står det: ”Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger bara 

grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt 

certifikat (RFSL 2016).” Ett steg för det fortsatta arbetet är att tillsätta en hbtq-grupp, 

men det betyder inte det att det fortsatta arbetet når ut till alla anställda och/eller till 

låntagarna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att få kunskap om vilken betydelse hbtq-certifiering 

har i ett längre tidsperspektiv för biblioteks arbete med hbtq-inkludering. Målet med 

certifieringen är att vara mer inkluderande och normkritisk i sitt arbete och jag är 

intresserad av att veta vilka konsekvenser det har fått i det dagliga arbetet, i mötet med 

låntagare och i biblioteksrummet. Jag vill även undersöka om detta arbete är något som 

hbtq-ungdomar faktiskt vill ha, om de tycker att det är tillräckligt eller om de kan se 

andra vägar som bibliotek kan arbeta. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

Hur påverkar certifieringen verksamheten och personalen i det dagliga arbetet? 

 

Hur syns certifieringen i biblioteksrummet? 

 

Stämmer bibliotekets arbete överens med vad unga hbtq-personer önskar, vill ha och 

vad de behöver? 

1.3 Avgränsningar 
Jag har gjort en avgränsning i att endast intervjua bibliotekarier från folkbibliotek. Ett 

alternativ hade varit att bredda perspektiven till skol- och forskningsbibliotek, då även 

dessa är bibliotek som interagerar med unga människor. Valet av folkbibliotek grundar 

sig i att det främst är folkbibliotek som skaffat en hbtq-certifiering, men även i att 

folkbibliotek möter människor på deras fritid när de själva aktivt valt att gå dit. 

Förutom intervjuer har jag även använt en webbenkät. Den har riktat sig mot en 

avgränsad grupp, nämligen unga hbtq-personer, dessa är trots allt den grupp av 

låntagare som hbtq-certifieringen främst är till för att gynna. Som jag kommer diskutera 

nedan kan jag inte vara säker på att alla som svarat på enkäten faller inom målgruppen 

unga hbtq-personer. Jag ser dock inte detta som ett stort problem då åsikter även från 

andra personer kan vara relevanta för min undersökning. 

1.4 Begreppsförklaring och definitioner 
 

Hbtq är en förkortning av Homosexuell, bisexuell, trans och queer. På vissa håll kan 

man även se fler bokstäver, ofta A, för asexuell och I för intersexuell. Efter A och I kan 

även ett plustecken följa för att inkludera även andra typer av läggningar eller 
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könstillhörigheter som t.ex. pansexuell och ickebinär (SV Väst 2018). Jag har i den här 

uppsatsen valt att endast skriva hbtq eftersom det är vad som oftast används och den 

förkortning som RFSL använder i sin certifiering. 

 

Cisperson och transperson En cisperson är någon vars juridiska kön, kropp och 

könsidentitet stämmer med det kön de tilldelades vid födseln. Det är alltså någon som 

inte är transperson. I den här uppsatsen kommer jag att tala om binära och ickebinära 

transpersoner. En ickebinär transperson är en person som inte tycker att den passar in i 

tvåkönsnormen. Den kan stå helt utanför den binära skalan av manligt och kvinnligt 

eller se det som att den rör sig inom skalan, men utan att stå still på en punkt. En binär 

transperson är någon som vid födseln tilldelades ett kön, men som ser sig som ett annat. 

Som exempel, en transman blev vid födseln tilldelat könet kvinna, men kom någon 

gång fram till att han är en man. (Transformering 2019) 

 

RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter. Det är en ideell organisation som grundades 1950. Organisationen 

arbetar för att hbtq-personer ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. 

De har en mängd olika projekt och verksamheter samt arbetar med politisk påverkan 

och opinionsbildning både nationellt och internationellt. (RFSL 2018c) 

 

RFSL:s hbtq-certifiering: RFSL certifiering introducerades 2008. RFSL hade sett ett 

behov av längre och mer processinriktade utbildningar än de som tidigare existerade. 

Utbildningen har sin utgångspunkt i heteronormen, men breddar perspektivet för att 

även inkludera andra diskrimineringsgrunder (RFSL 2018a). Certifieringen innebär att 

alla anställda i verksamheten som ansökt om att bli certifierade genomgår en utbildning 

under ca fem månader vid fyra olika halvdagstillfällen. En hbtq-grupp ska 

sammanställas av noga utvalda personer inom organisationen och denna grupp har 

förutom utbildningstillfällena två extra workshops. Organisationen förväntas även 

skriva en handlingsplan som kommer följas upp året efter av RFSL. Till viss del 

anpassas utbildningen efter organisationens behov. 

 

Det första målet med utbildning är enligt RFSL att de anställda ska få en bredare 

kunskap om hbtq samt om normer och hur dessa kan påverka hbtq-personers hälsa och 

livsvillkor. Det andra målet är att påbörja ett förändringsarbete både för de anställdas 

arbetsmiljö samt bemötandet mot besökare ur ett hbtq-perspektiv (RFSL 2016). 

Kostnaden för en certifiering varierar beroende på gruppstorlek och innehåll, men 

RFSL räknar med femtusen kronor per person som deltar (RFSL 2017). Då är det inte 

inkluderat andra kostnader som medföljer som t.ex. resor och löner till vikarier när en 

stor del av de anställda utbildas. Certifieringen gäller i tre år, därefter kan 

organisationen ansöka om en omcertifiering (RFSL 2018b). Det första biblioteket som 

certifierades var Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg (Hjerpe 2013). 

1.5 Disposition 
I nästkommande kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning i ämnet. Fokus 

för genomgången av tidigare forskning kommer att ligga på hbtq-inkludering på 

bibliotek ur både ett svenskt och internationellt perspektiv. I tredje kapitlet kommer jag 

att presentera queerteori vilket är det teoretiska ramverk jag valt att använda. I fjärde 

kapitlet går jag igenom de metoder jag använt för att samla in mitt material. Resultatet 

presenteras och analyseras i femte kapitlet. Slutligen så kommer jag i sjätte kapitlet ha 
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en slutdiskussion med återkoppling till mina forskningsfrågor och uppsatsens syfte 

samt avslutningsvis förslag på vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag att presentera tidigare forskning. Jag kommer diskutera 

det först ur ett svenskt perspektiv och sedan ur ett internationellt perspektiv. Jag har 

delat upp presentationen under flera underkategorier, dessa är hbtq-certifiering, 

informationsbehov, indexering, bemötande och inkludering och ”safe spaces”. Sista 

avsnittet handlar om handböcker i hbtq-inkludering för bibliotekarier, även om de inte 

är forskning är de relevanta för min studie.  

  

Jag har ofta sett påståendet att det finns en brist på forskning inom området hbtq och 

bibliotek. Det återkommer i flera uppsatser och artiklar (Abrahamson 2015 s.10; 

Broman & Jäder 2014 s.7; Pavlov & Westeman 2013 s.12; Walker & Bates 2016 s.270). 

Min uppfattning är att det kommit mer och mer under senaste åren då jag lyckas hitta 

många artiklar på ämnet. Dessa har dock främst ett nordamerikanskt eller brittiskt 

perspektiv. Att jag inte håller med om att det saknas forskning betyder dock inte att jag 

säger att fältet är mättat. Det finns fortfarande luckor som behöver fyllas som att vissa 

grupper inom hbtq får mer plats än andra. Det är också ett område i snabb förändring 

vilket ibland kan få ordval från artiklar som bara är tio år gamla att kännas föråldrade i 

dag. 

2.1 Forskning om svenska förhållanden 
Inom svensk forskning rörande hbtq och bibliotek har jag främst hittat uppsatser på 

olika studentnivåer. Dessa rör ämnet ur olika perspektiv och har många olika 

infallsvinklar. För svenska förhållanden finns det alltså knappt någon forskning på 

högre nivå än studentuppsatser. Något jag hoppas kan förändras i framtiden då det kan 

behövas längre och mer djupgående studier. Sverige har trots allt andra förutsättningar 

än andra länder. 

2.1.1 Hbtq-certifiering 
RFSLs- Hbtq-certifiering har sedan de startades undersökts i ett antal uppsatser.  Fokus 

och författarnas ingång till arbetet varierar. Två av dessa uppsatser skrevs i nära 

anslutning till certifieringen. Kandidatuppsatsen HBT-certifiering av Sollentuna av 

Lina Blücker och Andrea Kindstrand är en av dessa. Författarna skriver om 

certifieringen av Sollentunas bibliotek. De har intervjuat personal som på ett eller annat 

sätt varit inblandade i certifieringen och har till viss del ett ställningstagande om att det 

saknas förankring hos de hbtq-personer som är låntagare på biblioteken. Initiativet till 

certifiering har kommit uppifrån. Författarna är kritiska då de tycker att biblioteken och 

dess ledning till viss del talar om för hbtq-personer vad de behöver och risken är då att 

det blir en enda homogen grupp. Överlag har de dock sett certifieringen som något 

positivt som hjälper till att öka inkluderingen och öppna ögonen på personalen om hur 

de agerar och utrycker sig rörande hbtq-personer. (Blücker & Kindstrand 2014. En 

annan uppsats med direkt koppling till certifiering är masteruppsatsen Ovan 

regnbågen: Inkluderande hbtqarbete i Hallonbergen och på andra folkbibliotek (2013) 

av Eleonor Pavlov och Karin Westeman. De har ett kunskapsorganisatoriskt och 

normkritiskt perspektiv i sin uppsats och undersöker vilka hinder och möjligheter som 

en certifiering kan medföra. De har intervjuat bibliotekarier och andra inblandade vid 

certifieringen av Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg. I sin uppsats diskuterar de även 

regnbågshyllor och om dessa är något negativt eller positivt för låntagaren på 

biblioteket (Pavlov & Westeman 2013). Båda dessa uppsatser är skrivna under eller i 
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nära anslutning till själva certifieringen och de visar alltså inte mycket av hur arbetet 

fortsatt efter att certifieringen var klar. 

 

Åsa Abrahamson har i sin masteruppsats Olika barn leka bäst? En analys av 

bibliotekpersonalens tankar om hbtq-arbete på ett barnbibliotek (2015) intervjuat 

personal på ett bibliotek som redan varit certifierat under en period. Abrahamson har 

fokus på yngre barn och har inte tagit in låntagarnas egna perspektiv. Abrahamson har 

använt queerteori som utgångspunkt. Hon kommer fram till att personalen påverkats i 

hur de arbetar och kanske främst i hur de bemöter folk sedan certifieringen 

genomfördes. Uppsatsen har ett tydligt barnperspektiv där författaren kommer fram till 

att barn är mindre fördomsfulla än vuxna. Barnen bör därför inte endast mötas av media 

som har tydligt hbtq-tema då detta riskerar att snarare stärka heteronormen och visa på 

hbtq som något som står utanför. I stället är det viktigt att arbeta normkritiskt och 

inkludera hbtq som en del av allt annat snarare än något utanför. (Abrahamson 2015) 

 

Matilda Johansson har i sin kandidatuppsats HBTQ-litteraturens hyllplacering på 

folkbiblioteken (2016) undersökt hbtq-litteraturens placering på flera olika bibliotek i 

Stockholmsområdet. Av dessa var några hbtq-certifierade och en viss vikt läggs vid 

certifiering i uppsatsen, även om det inte är det huvudsakliga fokuset. Johansson 

undersöker bibliotekariers åsikter om utbrutna hyllor för hbtq-media och vilka val som 

ligger bakom om dessa existerar eller ej på biblioteken. Alla de certifierade biblioteken 

som undersöktes hade regnbågshyllor åtminstone på några avdelningar medan det i 

större grad saknades på de bibliotek som inte var certifierade. Bibliotekariernas och 

även författarens tankar om de utbrutna hyllorna känns igen från annan forskning. 

Frågan om hyllornas vara eller icke vara är komplicerat då hyllorna både kan verka 

stärkande och synliggöra hbtq-media samtidigt som det kan stärka heteronormen och 

visa på hbtq som något utanför, något annorlunda. (Johansson 2016) En kortare artikel 

har även skrivits om Hallonbergens bibliotek. Biblioteket hade önskat ett arbete med 

jämställdhet som inte skulle fastställa könsnormer eller helt utgå därifrån. Därför hade 

de satsat på en hbtq-certifiering. Artikeln nämner till viss del de förändringar som 

biblioteket gjorde. Till exempel att när de gav information till barn byttes orden mamma 

och/eller pappa ut till vuxna. (Hjerpe 2013) 

 

Maria Broman och Malena Jäder har en bredare inkludering i sin kandidatuppsats 

HBTQ och folkbibliotek (2014). De lägger ett queer och normkritiskt perspektiv på hur 

folkbibliotek arbetar för hbtq-personer. De presenterar resultaten av sina intervjuer 

efter olika idealtyper så som inkludering, exkludering och normkritik. Frågorna de 

undersökt gäller bl.a bibliotekariernas arbete och som i flera ovan nämnda uppsatser, 

regnbågshyllor. Även Broman och Jäder visar på den kluvenhet med starka för och 

nackdelar som hyllorna för med sig. Författarna ser skillnader hos de olika 

bibliotekarierna de intervjuat och förutsättningar skiljer sig åt efter vilka ekonomiska 

tillgångar ett bibliotek har. De små biblioteken med snävare budget har svårare att t.ex. 

dubbelplacera böcker. De visar även på skillnader i hur pass normkritiskt personer 

uttrycker sig. (Broman & Jäder 2014) 

 

Det finns även en artikel skriven om en kurs i bemötande av hbtq personer på 

Mariestads stadsbibliotek av Ragnhild Brandstedt. Denna rör ett utbildningstillfälle 

från RFSL men inte specifikt en hel certifiering. Det beskrivs som det funnits en 

osäkerhet hos personalen innan utbildningen gällande vad utbildningen skulle 
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innehålla. Detta gjorde att det på grund av det känsliga ämnet fanns en viss tystnad och 

en osäkerhet om relevans enligt Brandstedt. Efteråt visade det sig dock att de 

intervjuade bibliotekarierna tagit med sig mycket och sett andra perspektiv än tidigare. 

Graden av hur mycket de kunde applicera sina nya kunskaper varierade dock beroende 

på arbetsuppgifter. (Brandstedt 2013) 

2.1.2 Informationsbehov   
I magisteruppsatsen Finnes: flata. Sökes: information: Om lesbiska, informationsbehov 

och ämnesbestämning av skönlitteratur (2003) av Kristin Ericson och Ulrika Hvidén 

undersöks hur svårt det kan var att kategorisera skönlitteratur med ett homosexuellt 

tema och hur det påverkar lesbiska personers möjlighet att söka information. Uppsatsen 

konstaterar att skönlitteratur är viktigt då det kan få läsaren att se sig själv återspeglad 

i ett annars heteronormativt samhälle. (Ericson & Hvidén 2003) Dock är uppsatsen nu 

över 15 år vilket märks bl.a i att internets roll då var betydligt mindre än den är i dag. 

Några år senare skriver Miranda Andersson i magisteruppsatsen Ung och gay: 

Informationsbehovet som ung och homo eller bisexuell i komma-ut-processen (2007) 

att biblioteken kanske inte hade en så stor roll som hon först hade antagit i unga 

personers informationssökning. Internet var en betydligt viktigare källa för information 

än Andersson hade sett i tidigare forskning. Andersson intervjuade personer om deras 

informationsbehov när de kom ut som icke heterosexuella. Vissa av dem hade ett stort 

behov av att få information både i form av skönlitteratur och facklitteratur. Vissa 

personer hade inte alls känt ett sådant behov. (Andersson 2007) 

 

Alltså man vill ju kunna identifiera sig": Lesbiska och queera biblioteksanvändares 

levda erfarenheter av folkbibliotek (2016) är en betydligt nyare masteruppsats av 

Matilda Falck och Ida Holmlund som undersöker lesbiska och queeras upplevelser från 

folkbibliotek. Den fokuserar mycket på användarnas behov och visar tydligt på den 

enorma vidden inom gruppen hbtq, då två olika personer i princip kan önska motsatta 

saker för att känna sig trygg. (Falck & Holmlund 2016) 

2.1.3 Indexering 
I Magisteruppsatsen Den heterosexuella bibliotekarien - om BTJ, folkbibliotek och 

indexering av gaylitteratur(2008) skriver Anna Johansson om hur böcker med hbtq-

tema har indexerats. Johansson utgår från en bibliografi med böcker utgivna mellan 

2000 och 2007 och analyserar hur BTJ indexerat dessa böcker och sedan om någon av 

biblioteken som köpt in BTJ:s tjänst har ändrat något i indexeringen. Johansson 

diskuterar även utifrån ett queerperspektiv och ser hur det t.ex. inte fanns någon 

indexering för heterosexuell kärlek, men att det fanns för homosexuell kärlek. Vilket 

pekar på en heteronormativitet i indexeringen. Författaren har även en diskussion om 

hur avsaknaden av indexering som pekar på hbtq-innehåll leder till att böckerna kanske 

inte kan hittas av låntagare som söker böcker inom temat. (Johansson 2008)   

2.2 Internationell forskning 
Den internationella forskningen har ett större utbud av forskning och artiklar på högre 

akademiska nivåer än den svenska forskning jag tagit del av. De uppsatser jag 

presenterar här har främst ett brittiskt eller nordamerikanskt perspektiv. 

2.2.1 Indexering  
Kanske mest tongivande för forskning om indexering är Hope Olsons The power to 

name: Locating the subject representation in libraries(2002). Olson visar på hur olika 
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klassifikationssystem avspeglar normer i samhället. Media med ämnen som faller 

utanför ramen riskerar att bli "gettofierade" och endast få plats under ett ämne så att 

den stora variation som finns inom gruppen ämnet berör blir osynliggjort. Olson har 

främst en feministisk ingång och diskussionerna rör ofta hur media om kvinnor bryts 

ut i olika system för indexering, främst Dewey (DDK) och Cutter. Ett exempel kan t.ex. 

vara att det finns undergrupper för manliga sjuksköterskor, men inte för kvinnliga 

eftersom normen är att en sjuksköterska är kvinna (Olson 2002). På samma tema som 

Olson, men med ett mer fokuserat perspektiv finns Melodie Fox artikel Subjects in 

Doubt: The Ontogeny of Intersex in the Dewey Decimal Classification(2016). Den gör 

en genomgång av de olika platser i Dewey-systemet där böcker om intersex har 

placerats. Tydligt blir att det skapas en ”vi och dom”-känsla genom klassificeringen var 

intersex än hamnar. Det som inte är normativt märks tydligt ut som något utanför det 

normala och historiskt till och med som något monstruöst. Idag har organisationen som 

uppdaterar DDK mer öppenhet och talar med olika grupper för att indexeringen ska bli 

bättre. Fox konstaterar dock att det fortfarande kan bli problematiskt när 

intersexpersoner blandas ihop med transpersoner. Även om det finns likheter är det inte 

samma sak. (Fox 2016) 

2.2.2 Bemötande 
Anne Curry beskriver hur en ung person som kallas för Angela frågar efter material på 

hbtq-tema blir bemött. I artikeln har Angela besökt ett antal bibliotek i Kanada och 

sedan redogjort för hur hon blev bemött när hon frågade om råd gällande en så 

kallad ”Gay-Straight Alliance Club”, alltså en klubb för unga där hetero- och hbtq-

personer kan träffas för att minska fördomar. Angela bedömde sådant som kroppsspråk 

och hjälpsamhet och kommer tyvärr fram till att endast 40% av interaktionerna med en 

bibliotekarie gav henne en så pass bra upplevelse att hon skulle vilja återvända (Curry 

2005). Dock måste vi ha i åtanke att studien är nästan femton år gammal samt att den 

har en kanadensisk kontext. Det är alltså svårt att översätta till svenska nutida 

förhållanden. Curry har med flertalet tips till bibliotek för att bli bättre på att jobba 

hbtq-inkluderande. Även Suzie Day ger tips till bibliotek om att t.ex. se upp med fällor 

som internetfilter eller att en bok kan bli stämplad som att ha "vuxet" innehåll trots att 

det är en bilderbok för barn i sin artikel Libraries as LGBTIQ venues (2013). Day tar 

även upp vikten av att i en mindre stad ha ett bibliotek där det syns att hbtq-personer 

är välkomna. Det kan bli en påminnelse att de ens existerar. (Day 2013) 

2.2.3 Informationsbehov 
Charles Fikar och Latrina Keith skriver i sin artikel Information needs of gay, lesbian, 

bisexual, and transgendered health care professionals: Results of an internet survey  

(2004) om informationsbehovet hos hbtq-personer i förhållande till sjukhusbibliotek. 

Både för hbtq-personer som arbetar inom sjukvården, men även för patienter som är 

hbtq. Artikeln skrevs för femton år sedan och visade då på att det fanns ett behov av att 

lättare kunna hitta material kopplat till hbtq. Majoriteten som svarat på författarnas 

undersökning hade upplevt att det fanns speciella informationsbehov hos hbtq-

personer. Artikeln talar även om att tydliga markeringar som t.ex. flaggor eller 

pamfletter i närheten av hbtq-media var positivt. Att lägga vikt vid det skulle få hbtq-

personer att känna att deras behov togs på allvar. (Fikar & Keith 2004) 

 

Även Janine Walker och Jo Bates diskuterar informationsbehov i sin artikel 

Developments in LGBTQ provision in secondary school library services since the 

abolition of Section 28(2016). De har undersökt hur bibliotek i Storbritannien förändrat 
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sitt arbete med hbtq-inkludering på skolbibliotek sedan en lag som förhindrade 

skolpersonal att uppmuntra till homosexualitet togs bort. Artikeln fokuserar på frågan 

om hbtq-ungdomar får sina informationsbehov tillgodosedda av skolbiblioteken och 

kom fram till att de flesta unga inte ens försöker hitta vad de behöver på bibliotek utan 

tar till andra metoder. Detta trots att de flesta bibliotekarier är positivt inställda till att 

hjälpa dem. Walker och Bates har använt kvalitativa enkäter riktade dels till 

bibliotekarier och dels till hbtq-ungdomar för att få fram resultatet i sin undersökning. 

(Walker & Bates 2016) 

2.2.4 Inkludering och ”safe spaces” 
Petra Doan skriver i Queers in the American city: Transgendered perceptions of urban 

space (2007) om hur transpersoner kan bli exkluderade även inom HBTQ- kretsar när 

homosexuella generellt är så pass dominerande och till vis del könade. Även bisexuella 

kan bli exkluderade, men transpersoner är mer utsatta. Artikeln tar upp hur det påverkar 

mötesplatser för hbtq-personer. Att en mötesplats på t.ex. ett bibliotek kan bli 

exkluderande för vissa grupper inom hbtq-spektrat eftersom de andra grupperna blir så 

dominerande. De mindre dominerande grupperna, så som trans, kan ha svårt att skapa 

sina egna platser eftersom de är få personer och därför får dessa grupper ingen plats 

alls. (Doan 2007) Fiona Jardine är inne på samma spår och tar upp hur transpersoner 

kan behövas lyftas fram extra i sin artikel Inclusive Information for Trans*person 

(2013). Jardin diskuterar att även om det skrivits en hel del artiklar inom biblioteks- 

och informationsvetenskap med inriktning på hbtq-frågor verkar de flesta handla om 

homosexuella. Vilket gör att andra, som t.ex. transpersoner hamnar i skymundan. 

Jardine tar även upp flera riktlinjer och förslag för hur ett bibliotek kan arbeta mer 

inkluderande. Som att ha könsneutrala toaletter, inte markera ut eller fråga efter kön 

när ett bibliotekskort skapas och bemöta människor utan att ta deras kön förgivet. 

Jardine nämner även bibliotek som trygga platser, och att arbete med hbtq-inkludering 

på ett skolbibliotek kan bidra till att personer blir mindre utsatta även i resten av skolan. 

(Jardine 2013) 

 

Cathrine O. Fox och Tracy E. Ore skriver om "safe spaces" i (Un)covering Normalized 

Gender and Race Subjectivities in LGBT "Safe Spaces" och hur de kanske inte alltid är 

säkra. Hur t.ex. en plats för hbtq-personer fortfarande kan ha problem med rasism och 

sexism då en person är mer än sin sexualitet eller könstillhörighet och att om en person 

inte får vara säker även i de avseendena blir det inte säkert. (Fox & Ore 2010) 

Rachel S. Wexelbaum ifrågasätter påståendet om att bibliotek skulle vara en säker plats 

som kanske till och med räddar liv i sin artikel Do libraries save LGBT students?(2018) 

(2018). Wexelbaum har inriktat sig på amerikanska högskolebibliotek och nämner att 

det kan finnas ett problem med att biblioteken inte kan veta hur många hbtq-personer 

de har bland sina låntagare. Sexuell läggning är nämligen inget som universiteten frågar 

sina studenter om när de skriver in sig. Hon påpekar också att det finns problem att 

många artiklar som har utgångspunkten att biblioteken räddar liv har flera år på nacken 

och annan information kan komma från källor som är svårare att få data från bloggar 

eller liknande. I slutändan kommer dock Wexelbaum fram till att bibliotek kan vara så 

pass viktiga att de räddar liv, men att det behövs mer data och forskning för att kunna 

bevisa det. (Wexelbaum 2018) 
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2.3 Handböcker 
Slutligen så vill jag presentera två böcker vars syfte kanske främst inte är att presentera 

forskning utan att ge handfasta och konkreta råd till bibliotekarier i hur de kan arbeta 

inkluderande och ha ett bra bemötande när de interagerar med hbtq-personer. 

 

Serving LGBTIQ library and archives users: essays on outreach, service, collections 

and access (Greenblatt (red) 2011) är en samling essäer där författarna skriver om olika 

målgrupper både för bibliotek och arkiv. Det finns essäer både om fysiska bibliotek och 

om samlingar och bemötande på internet. 

 

I Serving lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning teens: a how-to-do-it 

manual for librarians (Martin & Murdock 2007) är författarna Hillas Martin och James 

Murdock än mer inriktade mot en speciell målgrupp då deras bok främst vänder sig till 

bibliotek som möter tonåringar. Boken är över tio år gammal, men den har fortfarande 

flera bra och konkreta råd för bibliotekarier i deras möte med unga låntagare. Det som 

dock gör att boken känns daterad är att en stor del av den ger råd om bokprat för 

specifika titlar som kanske inte längre är så aktuella att prata om med ungdomar. 

Speciellt i en svensk kontext blir det ännu mer irrelevant då många av titlarna kanske 

inte ens finns översatta. (Marin & Murdock 2007) 

2.4 Sammanfattning  
I det här kapitlet har jag presenterat tidigare forskning som på ett eller annat sätt har 

varit relevant för min uppsats. Majoriteten av forskningen som presenterats i kapitlet 

kommer jag att diskutera i relation till mina resultat, undantaget är ” Subjects in Doubt: 

The Ontogeny of Intersex in the Dewey Decimal Classification”(2016) av Fox som jag 

dock ser som relevant och kommer diskutera i mina förslag på vidare forskning. 

Forskningen är både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv där den svenska 

främst består av studentuppsatser. Jag har delat upp forskningen i olika teman och visar 

på den bredd som finns i forskning gällande hbtq-inkludering på bibliotek. Något som 

visar på att det finns många olika perspektiv och behov att ha i åtanke vid ett 

inkluderande arbete. I kapitel tre kommer jag att presentera den teori som jag valt att 

använda i uppsatsen.  
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3.Teori 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera queerteori vilket är den teori jag valt att 

använda till uppsatsen. Först kommer jag att diskutera teorins historiska bakgrund och 

hur den uppstått. Efter det beskriver jag olika viktiga begrepp kopplade till queerteori. 

Dessa är performativitet, normer rörande sexualitet och könsidentitet samt principerna 

om uteslutning och assimilering. I kapitlets sista avsnitt diskuterar jag hur jag kommer 

applicera teorin i uppsatsen. 

3.1 Queerteori 
Ordet queer kommer från engelskan där det rakt översatt betyder konstig eller märklig. 

Ordet har många betydelser och kan tolkas olika. Det kan vara ett ord för något konstigt 

och till och med perverst ur ett engelskspråkigt perspektiv eller för aktivism eller som 

ett paraplybegrepp för lesbiska, bögar och transpersoner (Ambjörnsson 2016 s.15). 

3.1.1 Bakgrund 
Queerteorin är en relativt ung teori med en start under 1990-talet. Forskare började se 

ett behov av att kunna studera sexualitet med ett bredare fokus och inte bara ha fokus 

på det avvikande. Queerteorin ser i stället sexualitet som något som konstrueras socialt, 

historiskt och geografiskt. (Rosenberg 2002 s.63) 

 

Teorin har sina rötter i feministisk forskning och hämtar även tankar hos bland andra 

idéhistorikern Michael Foucault och sociologen Jeffery Weeks. Forskare var 

intresserade av hur synen på sexualitet hade förändrats. Hur maktfaktorer spelade in 

och relationen mellan manligt och kvinnligt. Dessutom talar queerteorin om sexualitet 

som något mångfacetterat, som inte går att förstå på endast ett sätt (Ambjörnsson 2016 

s.31). Queerteorin växte sig främst stark i den amerikanska akademin inom humaniora. 

Då användes den ofta inom olika former av kulturvetenskap, som litteratur och film, 

samt inom filosofi och retorik. Teorin har utvecklats för att i dag kunna appliceras på 

många fler ämnen. I Sverige introducerades teorin 1996 i tidskriften lambada nordica 

och i introduktionen riktades kritik mot att det var trögt att hitta stöd för forskning om 

hbtq-ämnen i Sverige och frågan ställdes huruvida queerteorin skulle göra någon 

skillnad (Ambjörnsson 2016 s.35). Idag används teorin flitigt i tidningsartiklar, teater, 

studentuppsatser och akademiska arbeten enligt Ambjörnsson (Ambjörnsson 2016 

s.35). 

3.1.2 Performativitet 
En av de mest framträdande namnen inom queerteorin är Judith Butler. Hon har 

diskuterat två begrepp som ofta återkommer inom queerteorin. Det första är 

performativitet. Begreppet har enligt Butler själv fått revideras och klargöras sedan det 

användes i första utgåvan av Genustrubbel (1990). Butler menar att genus inte är något 

essentiellt utan snarare något som görs genom upprepade handlingar. Däremot kan 

förväntning av ett inre genus leda till att det frambringas, men genus är inget beständigt 

utan den påstådda essensen verkar förändras med tiden (Butler 2007 s.28). 

 

I performativitetsbegreppet finns även ett stort fokus på språk och hur språket påverkar. 

Som exempel kommer en barnmorska direkt att tilldela barnet ett kön, det uttalandet 

kan ses som det första av en rad handlingar och uttalanden som kommer påverka hur 

barnet blir bemött, men även hur barnet agerar. Blir barnet kallat pojke kommer det 

antagligen kläs i mörka färger och ges bilar att leka med. Ett stökigt beteende hos en 
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pojke blir inte lika i ifrågasatt som hos en flicka (Ambjörnsson 2016 s.113). Leker 

pojken med andra pojkar kommer det tolkas och kallas för tävlingsinriktat, men om en 

pojke leker med en flicka kan det redan i unga år börjas prata om förälskelse. Det 

beteende som pojken har och som, han bemöts av började alltså med att någon kallade 

barnet för en pojke efter hur kroppen såg ut (Ambjörnsson 2016 s.113). 

 

Butler må vara den som främst förknippas med begreppet performativitet men det är i 

grunden inte hennes begrepp. Tankarna kommer från poststrukturalism och äldre 

feministiska teorier (Ambjörnsson 2016 ss.113-114). Hon kan dock anses ha 

radikaliserat begreppet. Butler ser inte endast genus som något som formas av kulturen 

en person existerar i, utan även hens kropp. Butler menar nämligen att det inte finns 

någon form av ursprunglig människa som är fri från vad kulturen runt den skapar. 

Snarare menar hon att förändring finns inom systemet. Förändringen uppstår när 

människor agerar utanför normen. Det kan ske både medvetet eller omedvetet. Det är 

när normen bryts som den blir synlig (Ambjörnsson 2016 ss.114-115). 

 

Butler talar även om den heterosexuella matrisen. Den innebär att det finns en viktig 

koppling mellan genus och begär.  Den visar på att en man blir en man, dels genom att 

agera som en, alltså performativitet, men även genom att åtrå en kvinna. En kvinna blir 

på samma sätt en kvinna genom att agera som en kvinna och genom att åtrå en man. 

Det är ett binärt synsätt. Ett sätt för genusidentiteter att bli begripliga. Vilket gör att 

genus som inte följs av kön, eller där begärets handlingar inte följs av kön eller genus 

blir obegripliga (Butler 2007 s.69). 

3.1.3 Normer 
Tiina Rosenberg menar att en viktig del av queerteorin är att ifrågasätta heteronormen. 

Heteronormativitet innebär ett antagande om att alla är heterosexuella och att det 

normala därför är att vara det. Att det som sticker ut blir onormalt och avvikande. 

Heteronormen brukar inom forskningssammanhang åsyfta de institutioner, handlingar, 

relationer och strukturer som vidmakthåller heterosexualitet som något allomfattande 

och enhetligt (Rosenberg 2002 s.100). 

 

Normer kan ses som ett socialt regelsystem och de som bryter mot det riskerar att 

straffas socialt. Normen kan visa sig i juridiska regelsystem och då kan straffen bli 

sådant som fängelse. Normen kan även visa sig i mer svårgripbara regelsystem som 

inte är juridiska. Även då kan normbrytare bestraffas, men då med sådant som 

stereotypisering, marginalisering och osynliggörande (Rosenberg 2002 s.101). Det är 

inte heterosexualitet i sig som skapar detta, utan heteronormens bekräftande av den 

som det normala. En bekräftelse som därmed skapar ett utestängande av det som ses 

som onormalt (Rosenberg 2002 s.101). 

 

I många uppsatser och akademisk litteratur nämns endast heteronormen och den blir då 

som ett paraplybegrepp av normer gällande allt som inte är under hbtq-begreppet. 

Rosenberg skriver att: ”Heteronormativitet grundar sig på synen på binär 

könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell norm”(Rosenberg 2002 s.100). Jag 

kommer i den här uppsatsen i bland även använda ordet cisnorm, alltså en norm om att 

alla förväntas vara cisperson (Tranformering 2019). Detta på grund av att jag anser det 

vara viktigt att i bland göra en skillnad på normer gällande sexuell läggning och på 

könsidentitet. 
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Butler talar även om hur normer i längden handlar om rättvisa. Om hur samhället har 

beslutat att en människa är en person eller ej genom huruvida hen följer eller bryter 

mot normen.  Att ett av kriterierna för att någon ska blir sedd som en person är att hen 

är en genusifierad varelse vars uttryck inte är motsägelsefullt. Att det till och med blir 

ett kriterium för mänsklighet som kan påverka en människa inte bara i sin egen självbild 

gällande t.ex. begär och känslor utan även i mötet med samhället. Om någon genom att 

bryta mot normer inte ses som en person eller människa påverkar det även hens möte 

med psykiatri, sjukvård och juridiken (Butler 2006 s.74). 

3.1.4 Exkludering och assimilering 
Heteronormen för med sig en uppdelning mellan vi och dem. Två olika delar som påstås 

vara varandras motsatser, två tydliga kategorier där den ena utesluts från det normala. 

Eventuella likheter mellan grupperna syns inte när världen blir strukturerad för att ge 

en så förenklad bild som möjligt av samhället (Rosenberg 2002 s.102). Samtidigt som 

klyftan vidmakthålls så annekterar även normen avvikelser, ett sätt att enligt Rosenberg 

politiskt avväpna avvikarna. Detta sker genom att det avvikande erkänns, men inte för 

den sakens skull får ta plats eller synliggöras. Tidigare uteslutna grupper ansluts till 

den dominerande kulturen (Rosenberg 2002 s.102). Den dominerande gruppen har 

dock privilegiet att kunna låtsas som om normerna den följer inte är kulturellt och 

historiskt specifikt. De presenteras som neutrala gentemot de icke dominerande och de 

förtryckta grupperna får genom att vara olika svårigheter att leva upp till krav, 

förväntningar och normer (Rosenberg 2002 s.103). Detta bidrar till en vi och dem 

mentalitet, där den dominerande gruppen stärker sin position som det normala. Om de 

marginaliserade grupperna vill inkluderas måste de anpassa sig. Annars kommer de 

exkluderas från normen. Kravet på assimilation ställer en människa i ett olösligt 

dilemma. Antingen kan hen uteslutas ur samhället, men leva sin egen identitet eller så 

anpassar hen sitt beteende och kan då passa in. Även om hen kommer bli påmind om 

den identitet hen inte får ha enligt samhället. (Rosenberg 2002 s.103) 

3.2 Teorins tillämpning 
I den här uppsatsen kommer jag tillämpa teorin främst genom att se på hur normer visar 

sig i uttalande från mina respondenter. Om de satsningar och förändringar som skett 

efter hbtq-certifieringen har hjälpt till att motverka hetero- och cisnormen eller om det 

finns en risk att normer istället stärks. Genom att tillämpa queerteori vill jag kunna se 

strukturer som finns i grunden för bibliotekets och bibliotekariernas uttalanden. Genom 

att analysera vilka berättelser och bilder som skapas genom vad som sagt och hur 

biblioteket organiserar och presenterar media hoppas jag kunna se om bibliotekarierna 

faktiskt lyckas att arbeta för att bryta heteronormen. En av de saker som är meningen 

med att deras bibliotek blev certifierade. Jag kommer applicera de begrepp jag 

presenterat ovan i analysen av mitt material: performativitet, cis- och heteronormen 

samt exkludering och assimilering. 

3.3 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag presenterat queerteorin och några av teorins grundläggande 

begrepp.  Ett av dessa begrepp är performativitet vilket innebär att människor skapar 

sin könstillhörighet genom upprepade handlingar som förväntas utifrån vilket kön de 

tillhör. I detta ingår även att som kvinna åtrå en man och som man åtrå en kvinna.  Ett 

annat bärande begrepp är heteronormen alltså att det tas för givet att alla människor är 

heterosexuella och därför är det normalt, vilket leder till att det som inte är 

heterosexuellt blir onormalt. Jag använder i den här uppsatsen även cis-normen vilken 
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tar för givet att alla är cispersoner. De sista bärande principerna är exkludering och 

assimilering. Alltså att de som inte passar in i normen antingen riskerar att exkluderas 

ur samhället eller tvingas till en assimilering där de måste anpassa sig så pass att 

avvikelserna försvinner helt. Dessa begrepp kommer återkomma i uppsatsen.  

I följande kapitel kommer jag att diskutera vilka metoder jag använt för uppsatsen. 
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 4. Metod 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera de metoder som jag använder.  Mitt 

empiriska material har samlats in dels via kvalitativa intervjuer dels via en kvalitativ 

enkät. För att få en bred bild av arbetet med hbtq-inkludering på bibliotek har jag valt 

att intervjua bibliotekarier som på ett eller annat sätt arbetat med sitt biblioteks hbtq-

certifiering eller på annat sätt arbetat med inkludering av marginaliserade grupper på 

bibliotek. Dessa kvalitativa intervjuer har sedan kompletterats med en kvalitativ enkät 

riktad till unga hbtq-personer. Jag hade eventuellt kunnat nå fler bibliotekarier även på 

andra certifierade bibliotek via en enkät men då riskerat att även om materialet blivit 

bredare så hade det även blivit grundare. Mitt intresse låg snarare i att få en djupare 

förståelse för området än ett större underlag och då var det kvalitativa det bästa valet 

både i intervju och enkät. Dessa diskuterar jag i första och andra avsnittet. I tredje 

avsnittet presenterar jag de etiska aspekter som jag haft i åtanke vid både intervjuerna 

och skapandet av enkäten.  

4.1 Kvalitativ intervju 
Steinar Kvale och Svend Brinkman beskriver den kvalitativa intervjun som en metod 

med vilken intervjuaren försöker att förstå världen ur den intervjuades synvinkel och 

utveckla meningen ur deras erfarenhet. Det är ett samtal mellan personer vilket blir ett 

ömsesidigt beroende mellan mänsklig interaktion och kunskapsproduktion. De påpekar 

även att olika intervjuer kan tjäna olika syften (Kvale & Brinkman 2014 ss.17–18). 

 

Jag har valt att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Något som Kvale och 

Brinkman beskriver som en intervjuform som genom beskrivningar från den 

intervjuade om dennes livsvärld kan tolka innebörden av de fenomen som beskrivs 

(Kvale och Brinkman 2014 s.19). En fördel med den semistrukturerade intervjun är att 

den ger möjlighet att anpassa frågor efter situationen. Att ändra ordning och utveckla 

frågor jämfört med användandet av ett mer standardiserat frågeformulär (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011 s.40). Jag utvecklade en frågeguide att följa under intervjun 

med frågor som kunde anpassas om det behövdes (Bilaga 1). 

 

Trots att jag valt öppna frågor och att Kvale och Brinkman ser intervjusituationen som 

ett samtal påtalar de att man inte ska se intervjun som ett vanligt vardagligt samtal 

eftersom det finns en maktsymmetri mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad (Kvale & Brinkman 2014 s.51). Denna maktsymmetri kan bl.a. ses i att den 

som intervjuar inleder och definierar maktsituationen. Det är även en enkelriktad och 

instrumentell dialog. Syftet är inte främst att hålla ett bra samtal, utan att den som 

intervjuar har en roll att ställa konstruerade frågor medan den som blir intervjuad har 

en roll att svara på dem. Det är även den som intervjuar som sitter på 

tolkningsmonopolet (Kvale & Brinkman 2014 s.52). 

 

För att hitta personer att intervjua har jag använt mig av ett snöbollsurval. Det innebär 

att först kontakta person med rätt erfarenheter och sedan fråga om hen känner till fler 

som kan ge kompletterande synpunkter och information. Detta får sedan ”snöbollen” 

att rulla vidare genom att fråga de nya personerna om ytterligare kontakter (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011 s.43). Jag inledde med att kontakta två personer vid två olika 

skånska bibliotek. Dessa hade jag fått reda på genom bekanta till mig som kände till 
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deras arbeten. De två gav mig sedan kontakter till sina kollegor. Alla förfrågningar 

skedde via e-mail. 

 

För att samla information om hur arbetet har fortgått efter certifieringen intervjuade jag 

bibliotekarier från två bibliotek som är hbtq-certifierade. Jag valde bibliotek i olika 

städer och med olika förutsättningar för att få en bred bild. Dels skiljer sig både 

kommunerna och biblioteken åt i storlek dels är det bibliotek som ligger i olika delar 

av Skåne där demografin skiljer sig åt. Det två biblioteken har även varit certifierade 

under olika lång tid. Det ena har till och med kommit så långt att det omcertifierats. Jag 

påbörjade även en e-mail-intervju med en bibliotekarie på ett tredje bibliotek, även det 

i Skåne. På grund av att det drog ut rejält på tiden både från min och respondentens 

sida avslutades intervjun innan den hann bli klar. 

 

Personerna jag har intervjuat har alla pronomen hon. Därför är det även det pronomen 

jag kommer att använda genomgående i uppsatsen. Fyra av de fem intervjuade är 

utbildade bibliotekarier. Den femte har en bakgrund inom skrivande och konst och fick 

genom det jobb på bibliotek. Trots detta kommer jag att benämna alla som 

bibliotekarier i uppsatsen. Detta för att kunna hålla på anonymiseringen i uppsatsen och 

undvika att en person kan kännas igen. 

 

Intervjuerna hölls under mars och april 2019. Vid ett tillfälle intervjuade jag två 

bibliotekarier samtidigt, övriga intervjuer hölls med endast en person. Intervjuerna tog 

mellan 20 och 60 minuter. I vissa fall anpassade jag frågorna då några av 

respondenterna har speciella ansvarsområden vilket gjorde att de inte hade så stor 

erfarenhet inom alla områden mina frågor gällde. Ett exempel är en person som i 

princip aldrig möter låntagare på golvet utan helt arbetar administrativt. Hon kunde 

alltså inte svara om hennes eget möte med låntagare utan mer om arbetet som sker 

bakom samt vad hon upplevt att hennes kollegor pratar om. Alla intervjuer är inspelade. 

De som intervjuades hade blivit informerade och innan intervjun godkänt att den skulle 

spelas in. 

 

Alla intervjuer är transkriberade. Redan vid transkribering redigerade jag om dem till 

skriftspråk. Det står som exempel ”jag” i stället för ”ja” och ”de/dem” i stället för 

”dom”. Jag har inte heller skrivit med alla pauser, upprepningar, hummande och 

liknande. De citat som finns med i uppsatsen är redigerade till skriftspråk för att öka 

läsbarheten. Redigeringen har dock inte ändrat innehållet nämnvärt. Alla intervjuade 

har i texten fingerade namn. Jag har valt namn efter karaktärer i en bokserie och de har 

ingen som helst koppling till de intervjuade personerna och speglar dem inte på något 

sätt. Efter att jag hade transkriberat alla intervjuer började jag att analysera dem. Detta 

gjorde jag i första skedet genom att läsa igenom mina transkriberingar flera gånger och 

färgmarkera dem efter olika kategorier. I Handbok för kvalitativa metoder(2011) talas 

som att ”umgås” med sitt material och att lära känna det (Rennstam & Wästerfors 2011 

s.195). Något jag gjorde med mina markeringar och med genomläsning.  

4.2 Kvalitativ enkät 
Förutom intervjuerna valde jag att komplettera mitt material med en webbenkät. Jag 

hade först övervägt att även intervjua unga hbtq-personer, men efter flera etiska 

överväganden valde jag i stället att utforma en kvalitativ enkät. Valet av en enkät är ett 

sätt att minska den maktsituation som kan uppstå mellan en ung människa och en 
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vuxen. Det finns nämligen en risk att ungdomen kan svara vad hen tror att den som 

intervjuar vill höra och inte vad hen själv tänker. Dessutom krävs målsmans tillstånd 

om personen inte är myndig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s.51). Det hade kunnat 

gå, kanske genom att hålla gruppintervjuer i en miljö de unga var bekväma med för att 

kunna skapa en jämnare maktbalans (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s.52). Jag 

valde ändå att göra en enkät i slutändan (Bilaga 2). Dels på grund av de etiska 

övervägandena, dels på grund av att jag önskade en större mängd svar än vad intervjuer 

rimligtvis hade kunnat ge. Nackdelen med enkäten är att jag inte kan försäkra mig om 

att jag nått rätt målgrupp. När länken till enkäten delades stod det att den tänkta 

målgruppen främst var unga hbtq-personer men det är ingen säkerhet för att endast den 

tilltänkta målgruppen har svarat. Speciellt inte då jag är noga med att personerna ska 

kunna vara anonyma och att de inte ska behöva dela känslig information om sig själv. 

 

Jag skapade de tio frågorna i enkäten utifrån de tre teman som jag funnit mest relevanta 

under intervjuerna. Frågorna är i de flesta fall öppna med svar i form av fritext. 

Fördelen med den här typen av frågor är att det kan vara mer uttömmande och ge en 

större dimension i hur respondenten tänker än i slutna frågor (Trost 2012 s.75). 

Nackdelen är att det kan vara svårt och tidsödande att hantera svaren (Trost 2012 s.72). 

Då jag inte förväntade mig en allt för stor mängd svar valde jag ändå att ha öppna 

frågor. Fördelarna vägde tyngre än nackdelarna. 

 

När frågorna formulerades var jag noga med att formulera dem på ett sätt som skulle 

vara lätt att förstå. Trost talar om att använda ett vanligt språk i enkäter. Alltså att 

språket ska anpassas efter målgruppen den riktar sig till (Trost 2012 s.81). Han nämner 

också att det är klokt att undvika krångliga ord i sitt formulär (Trost 2012 s.88). Detta 

har jag tagit i beräknande vid utformningen av enkäten. Eftersom min tilltänkta 

målgrupp var unga personer behövde jag tänka på att inte använda facktermer som en 

ung låntagare kanske inte är bekant med. 

 

Enkäten var en webbenkät som lades ut på internet i början av april 2019 och var öppen 

i lite över två veckor. Jag delade den dels på min egen Facebookvägg och lade även 

upp den i några Facebookgrupper där jag trodde mig kunna finna personer ur rätt 

målgrupp. Jag kontaktade även personer jag känner med ett brett kontaktnät och de 

hjälpte mig att sprida enkäten. Förutom detta bad jag även biblioteken där jag intervjuat 

om hjälp att sprida enkäten. Ett av dem delade en länk på Instagram. I delandet av 

enkäten uttrycktes tydligt vilken den önskade målgruppen var. När enkäten stängde 

hade jag fått tjugofem svar. Något jag ansåg vara ett lagom antal för att kunna ha 

överblick över svaren och analysera dem. När jag citerat från enkäten har jag lagt in 

dem som de är och endast redigerat eventuella stavfel och lagt till punkter i slutet av 

meningar om det saknats. Svaren från enkäten har jag hanterat på liknande sätt som de 

transkriberade intervjuerna. Jag läste igenom dem flera gånger. Jag arbetade dock inte 

med färgmarkeringar eftersom svaren redan hamnat under kategorier beroende på 

vilken fråga det var svar på. Var det något i svaret som jag ansåg extra intressant blev 

det dock markerat. Under hela processen, både i arbete med enkät och intervjuer har 

jag haft med mig queerteorin i bakhuvudet, för att mer tydligt kunna applicera den 

under analys av materialet.  
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4.3 Etiska aspekter 
Som nämnt ovan finns det en maktsymmetri i en intervjusituation. Jag upplevde 

intervjuerna som att jag och de jag intervjuade befann oss på ungefär samma nivå. 

Maktsymmetrin var i denna specifika situation inte så enkel som att jag som intervjuare 

hade ett tydligt övertag. Trots allt befann vi oss på bibliotekariernas arbetsplats och de 

har, med ett undantag, redan en utbildning som bibliotekarie till skillnad från mig vilket 

ger dem ett visst övertag. I sin tur är det jag som sitter på frågorna, det är jag som styr 

intervjun och i slutändan är det jag som tolkar deras svar och sätter samman dem. Jag 

upplevde att det under intervjun var en avslappnad stämning. Att de jag intervjuade 

fick möjlighet att tala fritt utan att jag styrde deras svar. Detta kan ändå ha skett 

undermedvetet från min sida. Det märktes tydligt under intervjuerna att jag och 

bibliotekarierna hade en förförståelse för ämnet och varandra. Jag behövde sällan 

anpassa min vokabulär och vi delade samma intresse för hbtq-inkludering. Jag har 

intervjuat personer som är positivt inställda till arbetet för hbtq-inkludering och jag är 

medveten om att det kan ha en betydelse för resultatet. 

 

Jag har varit i kontakt med bibliotekarierna både innan och efter intervjuerna och vid 

överväganden som på något sätt kan påverka dem eller deras arbetsplats har jag 

kontaktat dem och rättat mig efter deras vilja. Jag har även i samband med intervjun 

gett bibliotekarierna en blankett med information om vad jag ämnade använda deras 

svar till. De har alltså genom informerat samtycke medverkat i intervjuer. Jag har som 

nämnts ovan gett de bibliotekarier jag intervjuat fingerade namn och även valt att inte 

nämna vilka bibliotek de arbetar vid. Jag har även valt att vara något otydlig i min 

beskrivning av biblioteken för att de inte ska kunna kopplas till enskilda individer eller 

händelser. Detta för att hålla en så hög nivå av konfidentialitet som möjligt. 

 

Jag har även gjort flera etiska överväganden under utformandet av enkäten. Den 

innehöll inga frågor kopplade till personuppgifter, så som namn, ålder, ort etc. Det finns 

följaktligen inte heller några frågor gällande känsliga personuppgifter så som läggning 

eller könsidentitet, dessa bör enligt Trost undvikas om det inte finns speciella 

omständigheter (Trost 2011 s.53). Då mitt intresse låg i personers åsikter om biblioteks 

arbete med hbtq-inkludering och inte i personen som svarar såg jag inte att det fanns 

några sådana omständigheter. Vid delandet av enkäten uttrycktes som nämnts ovan 

vilken den efterfrågade målgruppen var och jag anser det vara gott nog för att hitta rätt 

personer utan att de ska behöva dela med sig av känsliga personuppgifter. 

4.4 Sammanfattning 
Den här uppsatsens empiriska material har samlats in dels via kvalitativa intervjuer dels 

via en webbenkät. Intervjuerna hölls med fem bibliotekarier vid två olika hbtq-

certifierade bibliotek. Valet av intervju gjorde jag för att ha möjlighet att få en så djup 

insyn i arbetet för hbtq-inkludering på de båda biblioteken som möjligt. Intervjuerna 

låg till grund för de frågor som formulerades för webbenkäten.  Enkäten riktades mot 

unga hbtq-personer och var helt anonym. Valet av enkät kommer från ett etiskt 

övervägande då läggning och könsidentitet är känsliga ämnen.   

 

I kapitel fem kommer resultaten från intervjun och enkäten att presenteras och 

analyseras med hjälp av queerteori och den tidigare forskning jag presenterat.  
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5. Resultat 

Som jag presenterade i metodkapitlet resulterade den inledande analysen av 

intervjuerna i tre teman. Dessa är mötet med låntagare, biblioteksrummet och trygghet. 

Materialet som analyseras och presenteras i det här kapitlet kommer både från 

intervjuerna och enkäterna med undantag av första och sista avsnittet som endast 

bygger på intervjuer. Första avsnittet handlar om själva certifieringen och sista om 

bibliotekariernas syn på framtiden.   

5.1 Bibliotekens certifieringsprocess och arbete efter 
De två bibliotek jag undersökt skiljer sig åt på flera punkter bl.a. annat i hur länge de 

varit certifierade. Mina intervjuer ger mig intrycket av att de två biblioteken fått olika 

direktiv från RFSL. Ett tydligt exempel på detta är att handlingsplanen för de 

kommande tre åren redan fanns på det bibliotek som inte varit certifierat under så lång 

tid. På det andra höll den på att tas fram i samband med omcertifieringen. På ett 

bibliotek hade bibliotekarier startat ett initiativ om certifiering, men på båda hade 

certifieringen främst kommit från ledningen i samband med att biblioteken överlag 

arbetat med ett mer inkluderande bemötande, omstruktureringar och förändringar på 

biblioteken i stort. Detta är även anledningen att flera av bibliotekarierna uttrycker att 

de inte direkt märkt något stort motstånd hos kollegor. 
 

Men jag tänker lite så här, i och med att det till stor del kom uppifrån. Även om det hade lyfts av 

personalen innan så var det ju ändå så att ledningen hade beslutat att: ”Nu ska vi göra det här”. Så 

det fanns ju, på ett sätt, inte något utrymme att säga: ”Nej det tycker inte jag.” Utan det var ju liksom 

som vilken annan fortbildning som helst eller omorganisation, att det var bara att acceptera.  

– Rebecka 

 

Ingen av bibliotekarierna hade stött på personer som var uttryckligen emot att skaffa 

en certifiering. Det främsta motståndet mot att skaffa en certifiering från RFSL bland 

de anställda gällde frågan om varför just hbtq-personer var den marginaliserade grupp 

som behövde lyftas. Det ifrågasattes hur biblioteket valt att prioritera.  

 
Sen har det kanske varit någon kommentar om, varför just den här gruppen?  Det finns ju väldigt 

många andra, utsatta grupper.  

– Minoo 

 

Det är något som känns igen från Brandstedts artikel där personalen som intervjuats 

först inte riktigt sett syftet med att utbildas i just hbtq-frågor. Brandstedt beskriver det 

som att det fanns en osäkerhet och tystnad inför utbildningstillfället (Brandstedt 2013 

s7). Att ställa frågan om varför det ska vara just ett fokus på hbtq är dock relevant. För 

att skapa en trygg plats krävs även ett bredare perspektiv än endast hbtq-perspektivet. 

Fox och Ore skriver att även om det finns en stor vikt av säkra platser för hbtq-personer 

så finns det en risk att fokuset endast blir på att de är just hbtq-personer. Det kan skapas 

en fördom om att dessa främst möter homo och transfobi och exkluderar därför tanken 

på att de även kan möta sexism, rasism m.m. Om dessa förtryck ses som separata och 

tanken på att det finns en universell upplevelse om hur det är att vara homosexuell finns 

risken att den upplevelse som finns hos de som även tillhör andra marginaliserade 

grupper känner sig otrygga på den plats som borde vara trygg för dem. (Fox & Ore 

2010). Brandstedt visar i sin artikel att den personal hon intervjuat blivit mer bekväm 

efter utbildningstillfället. Att de tydligare förstått syftet och att det breddade 
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perspektivet i stort hjälper med bibliotekets arbete för inkludering och jämlikhet, även 

om de olika bibliotekarierna applicerade det på olika sätt beroende på arbetsuppgift 

(Brandstedt 2013 s,7). Vad jag förstått så hade även utbildningarna på de bibliotek jag 

undersökt en stor bredd i sina perspektiv. Jag uppfattar från mina intervjuer med 

bibliotekarierna en risk att andra marginaliserade grupper glöms bort är liten, snarare 

gäller motsatsen. 

 

Bibliotekarier från båda biblioteken uttrycker vikten av att fortsätta arbetet även efter 

certifieringen för att det inte bara ska bli en stämpel. Att inte bara nöja sig med att 

arbetet har blivit gjort utan fortsätta att utveckla. 
 

 Hur syns det? Och hur jobbar vi med detta liksom? Att det inte bara blir en pappersprodukt och så 

en stämpel och sen så är det färdigt.  Utan att vi liksom jobbar med det. Det är svårt. 

 - Linnéa 

 

Som jag nämnde ovan har RFSL som ett av sina krav under certifieringen att 

organisationen skapar en hbtq-grupp för att fortsätta arbetet. Fyra av de jag intervjuade 

har suttit i, eller sitter i sitt biblioteks hbtq-grupp. Den femte personen arbetar även 

aktivt med inkluderande arbete, bara inte direkt kopplat till hbtq-gruppen. De jag 

intervjuat uttrycker att det är viktigt att arbeta med att nå ut till andra i verksamheten 

så inkluderingsarbetet inte fastnar inom gruppen. 

 
 Så det som jag ser som svårt är hur man ska få alla att äga det. Det är ju vårt stora problem. Att 

man inte får den här, att någon ska få en regnbågshatt och gå runt och representera det perspektivet. 

Alla ska tänka på det.  

– Vanessa 

 

En av de andra bibliotekarierna påpekar att det inte är tvunget att de som sitter i hbtq-

gruppen är de som främst möter låntagarna. Även hon ser därför en stor vikt att det inte 

fastnar utan tillslut kan nå låntagarna.  
 

De som biblioteksbesökarna träffar är ju inte hbtq-gruppen utan de träffar ju personalen. Därför 

känns det ju extremt viktigt att saker sipprar ut till personalen. 

 – Ida 

 

Ett sätt att undvika risken är att ha bestämda tider för att sprida vad som gjorts i gruppen 

till resten av verksamheten. På ett av biblioteken sker detta under APT-möten1 där hbtq-

gruppen alltid har en stående punkt på dagordningen. Det finns krav på att lämna något 

konkret under mötet för att punkten inte bara skulle skyndas. En uppdatering om arbete 

eller förslag på olika artiklar, böcker, filmer eller annan media med hbtq-tema.  

 

På biblioteket som har haft en omcertifiering hade mycket gjorts om sedan den första 

certifieringen Speciellt har de omarbetat hur bibliotekets hbtq-grupp arbetade. 
 

[D]en tidigare hbtq-gruppen fungerade inte riktigt. För det blev mycket representation. Alltså att 

man satt, kom från varje arbetslag och bara satt av tiden. Och att det inte blev så mycket arbete ute 

i verksamheten. Så det som är lite nytt är väl [...] att alla ska ta ansvar. Det var det inte förut. Och 

att de som sitter i den här hbtq-gruppen inte har ansvar för att saker och ting ska bli gjorda utan är 

                                                 
1 APT står för arbetsplattsträff. Det är ett möte med syfte att kunna föra en dialog mellan anställda och chefer samt 

ge de anställda inflytande i beslut. 
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mer ett bollplank eller en administration, utvärderingsställe liksom. De ska inte känna ansvaret utan 

det ska alla göra. 

 - Linnéa 

 

Båda biblioteken har som mål att alla inom organisationen ska få ta del av utbildningen. 

För att ge de nyanställda och vikarier m.fl. möjlighet att även de ta del av certifieringen 

ska de få genomgå en webbutbildning från RFSL. Den är inte lika omfattande som 

certifieringsutbildningen utan ska framförallt ge den nyanställda en insikt i bemötande 

mot besökarna och en grundläggande förståelse för normkritiskt arbete. Det verkar 

dock ha fallit bort på ett av biblioteken. En av de jag intervjuade hade inte varit anställd 

i mer än ett år och hade inte fått sagda webbutbildning. Hon påpekade att det kunde ha 

att göra med att hon kanske precis missat ett tillfälle om det skedde innan hon blev 

anställd, men det verkar inte helt förklara situationen. Så även om biblioteket arbetar 

med att försöka nå ut både till sina anställda och till låntagarna verkar det som det i 

bland blir missar. Även om personen jag intervjuade hade ett normkritiskt perspektiv 

med sig på grund av sina egna intressen är det inte en självklarhet att alla nyanställda 

har det tänket sedan tidigare. 

5.1.1 Kostnader i samband med certifiering 
En certifiering tar tid och kräver även ett stort organiseringsarbete, speciellt på ett 

bibliotek med många anställda. Det kan skapa svårigheter att få med en så stor procent 

av de anställda som krävs och blir en kostnad i både tid och pengar. 

 
Det var ett ganska stort arbete att liksom försöka pussla i hop varje utbildning. När varje 

utbildningsblock gavs, kunde man välja på tre olika tider. För annars skulle inte alla kunna ha. […] 

Det skulle hittas tider och så liksom, och det skulle skickas ut anmälningar. Så det var ju ett 

logistiskt pussel.  

- Minoo 

 

En certifiering för med sig en stor kostnad för biblioteket. Som jag nämnt ovan kan en 

certifiering kosta runt femtusen kronor per person till RFSL (RFSL 2017). På det följer 

andra kostnader så som löner till vikarier m.m. En omcertifiering kostar inte lika 

mycket, men är fortfarande en kostnad som behövs tas in i en budgetplanering. Linnéa 

nämner att när en certifiering är klar så blir det lättare att försvara, den stora kostnaden 

kommer bara en gång.  

 
Eftersom vi precis har gjort omcertifiering och certifiering och det är betalat och klart. Så ser vi inte 

något, det är om tre år i så fall och sen då kostar ju en omcertifiering kanske trettiotusen och för vår 

organisation är det inte så farligt ekonomiskt. Det är en annan sak om det handlar om 

femhundratusen.  

- Linnéa 

 

Linnéa säger att trettiotusen inte är så mycket för hennes organisation som är ett 

bibliotek med en bra budget. För ett mindre bibliotek som inte har samma möjligheter 

kan även en omcertifiering bli en kostnad som märks av mycket t i budgetplaneringen. 

 

Förutom själva certifieringsarbetet kan även andra kostnader följa. Så som inköp av 

flaggor och annan inredning för att markera att de är hbtq-inkluderande. Även valen av 

medieinköp påverkas. Rebecka påpekar vid två tillfällen under intervjun att hennes val 
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av inköp påverkas i syfte att öka representationen. Dels att hon anser sig vara lite 

snällare när det kommer till kvalitén om det finns ett hbtq-perspektiv. 

 
Jag som köper in för småbarn är kanske lite snällare mot hbtq-titlar som jag kanske valt bort annars 

för att det inte är jättebra böcker, men de kan ha andra poänger. Jag kanske inte köper mer än ett 

exemplar.  

- Rebecka 

 

Att vara snällare i inköp kan dock ses som att det inte bör ställas lika höga krav på 

media rörande hbtq-personer som det görs på annan media. Call Gough och Ellen 

Greenblatt rekommenderar att kraven på sådan litteratur varken ska vara hårdare eller 

lättare om man jämför med den litteratur som inte är hbtq-relaterad. Gough och 

Greenblatt framför argumentet att det är relativt lätt att genom t.ex. recensioner på 

Amazon hitta bra material (Gough & Greenblatt & 2011 s.167). I Sverige är 

utgivningen inte lika stor som i engelskspråkiga länder och därför kan det kanske vara 

mer försvarbart att sänka kraven. 

 

Det andra påpekandet gällande inköp som Rebecka gör gäller att köpa in fler böcker 

efter inköpsförslag om det har teman som de inte har så mycket av. 

 
Som exempel köpte vi ganska nyligen i ett stort antal ungdomsromaner som vi fick som 

inköpsförslag. Vi brukar kanske inte köpa så mycket på engelska. Speciellt inte om det är samma 

låntagare [skratt] som kommer med fjorton inköpsförslag. Men där kände vi eftersom det var just, 

asexualitet, det var intergender, det var lite olika sånt som vi känner att det saknas på den svenska 

marknaden. Och det här var ett par böcker som verkade bra. Men också att vi behöver olika 

perspektiv.  

- Rebecka 

 

För Rebecka har certifieringen fört med sig ett annat sätt att hantera inköp. Att bredda 

och köpa material som rör flera grupper inom hbtq är något som Gough och Greenblatt 

ser som positivt. Det ser vikten av att inte tänka binärt och se det som att det endast 

finns böcker för/om heterosexuella och böcker för de som inte är det. Perspektivet bör 

vidgas så att varje läggning eller könsidentitet får representeras (Gough & Greenblatt 

& 2011 s.167). Att aktivt införskaffa media med olika perspektiv kan även bli ett sätt 

att utmana heteronormen eftersom den ofta har just ett binärt synsätt. Att då visa på en 

stor mångfald i könsidentiteter och läggningar i media ger en mer mångfacetterad bild 

av verkligheten. 

 

Återigen är det värt att påpeka att även inköp av media är en kostnad som påverkar 

bibliotek olika mycket. För ett bibliotek med större budget kanske inte fjorton böcker 

är ett stort inköp, men för ett mindre bibliotek eller ett där det finns högre krav på att 

spara kan det vara ett relativt stort inköp. Speciellt om det är böcker som i Rebeckas 

exempel inte tillhör vad biblioteket brukar köpa in så mycket av. Certifieringen för 

alltså med sig kostnader som kanske inte är självklara i början och som påverkar 

bibliotek olika mycket beroende på deras storlek och vilken kommun de tillhör. Att en 

sådan skillnad existerar lyfts av Broman och Jäder där författarna visar på att inte alla 

bibliotek har råd eller plats att dubbelplacera böcker med hbtq-tema (Broman & Jäder 

2014 s.18). 

 



 

28 
 

5.2 Biblioteksrummet 

5.2.1 Regnbågsflaggor och andra markörer 
Det är olika hur pass tydliga de två biblioteken visar upp sin hbtq-certifiering i sina 

lokaler. På ett av biblioteken finns fasadflaggor som möter låntagaren så fort hen 

kommer in på biblioteket. De har även mindre flaggor som står på varje disk. I närheten 

av ingången sitter även själva certifikatet inramat så låntagare kan se och läsa det. På 

flera ställen, både synligt i biblioteksrummet som låntagarna besöker samt i 

personalens rum finns ett så kallat ”hisstal” uppsatt. En kort text där visionen kortats 

ner så pass att det ska hinna sägas under en hissfärd. Detta skrevs i och med 

certifieringen som ett sätt att påminna personalen om vad de strävar efter. På det andra 

biblioteket kan man se certifieringen tydligt vid informationsdisken i entrén. I resten 

av byggnaden är det inte lika tydligt. Det finns inte lika många regnbågsflaggor eller 

liknande markörer som på det första biblioteket. Detta är dock i förändring och snart 

kommer det finnas fler markörer, bl.a. en stor regnbågsflagga i entrén, mindre flaggor 

vid dörrarna och på andra ställen i byggnaden. Fikar och Keith visar på att just synliga 

markörer i rummet kan ge en hbtq-vänlig miljö som låntagare välkomnar. Det skulle 

även uppskattas att få tillgång till foldrar eller bokmärken med förslag på hbtq-litteratur 

(Fikar & Keith s.2004 s.62). Bokmärken är något som planeras att införas på ett av 

biblioteken jag undersökt men i stället för att ha tips direkt på bokmärket vill biblioteket 

ha QR-koder så det enkelt går att komma till deras hemsida där det finns en samling 

hbtq-tips. Tidigare har de haft foldrar men bibliotekarien jag intervjuade nämnde att en 

folder snabbt bli inaktuell med en snabb utgivning av böcker. 

5.2.2 Regnbågshyllor 
Regnbågshyllor är ett omdebatterat begrepp som ofta kommer upp när det talas om 

hbtq-vänliga bibliotek. En regnbågshylla är en speciell hylla där media på temat brutits 

ut för att stå samlat. Jag har valt att i den här uppsatsen benämna de hyllor som inte är 

utbrutna som öppna hyllor. Det är ett uttryck som en av bibliotekarierna använde. Andra 

bibliotekarier har i stället sagt de vanliga hyllorna. Att kalla de andra hyllorna vanliga 

kan till viss del stärka heteronormen något som även Broman och Jäder tar upp i sin 

uppsats (Broman & Jäder 2014 s.24). Det som inte bryts ut blir normen, det vanliga. 

Vilket alltså gör det utbrutna till det ovanliga. Ovanligt kan lätt ses som något negativt. 

Min mening är inte att kritisera de bibliotekarier som säger ”vanliga hyllor”. Trots allt 

tror jag att det främst har att göra med att det är de hyllor de finns flest av och det är ett 

rimligt bruk av ordet vanlig. 

 

 Anledningen att regnbågshyllor debatterats är att det finns både för- och nackdelar med 

att bryta ut titlarna. Falck och Holmlund har via sina intervjuer med lesbiska och queera 

biblioteksbesökare stött på blandade åsikter om huruvida en utbruten hylla är bra. 

Personerna som intervjuas nämner både att de kan stärkas av att lätt hitta rätt bok och 

att det kan stärka en identitet samt att det är en bekvämlighet då vissa av dem inte är 

intresserade av medier som skildrar heterosexuella (Falck & Holmlund 2016 s.43).  Att 

stärka identitet nämns även hos Andersson som i sin uppsats har sett hur unga homo- 

och bisexuella personer behöver få se sig själva representerade. Detta är något som ofta 

sker i skönlitteratur. Där de kan läsa om andra homo- och bisexuella som det gått bra 

för (Andersson 2007 s.30). Då kan det vara bra om dessa böcker är lätta att hitta. Andra 

respondenter i Falck och Holmlunds studie uttrycker en oro över att 

majoritetssamhället lättare kan ignorera hbtq-media om de står på en regnbågshylla, då 

de kan tänka att median inte tillhör dem. Det finns även en oro över risken att bli 
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avslöjade som hbtq-personer om de står vid regnbågshyllan (Falck & Holmlund 2016 

s.43). Bibliotekarierna från bibliotek i Stockholmstrakten uttrycker i Johansons studie 

att de vägt mellan nyttan i att signalera öppenhet och att låta böckerna vara 

lättillgängliga mot att det kan bli utpekande och på ett negativt sätt särskilja hbtq från 

resten av samhället (Johansson 2016 s.29). Även i andra studentuppsatser grundade på 

intervjuer med både låntagare och bibliotekarier blir dessa motsättningar tydliga 

(Blücker & Kindstrand 2014 ss.18-19; Broman och Jäder 2014 ss.18-19; Ericson & 

Hvidén 2003 ss.45-46).  

 

Ett ständigt problem när det kommer till att kategorisera media är att det blir bestämt 

vilket ämne det främst ska tilldelas. Olson beskriver att vissa ämnen kan bli gettofierade 

(min översättning), att de klumpas samman så som marginaliserade grupper kan bli i 

bostadsområden. Gettona, både de på bibliotek och de ute i städerna hålls uppe av de 

grupper som har makten (Olson 2002 s.186). Olson pratar främst om kvinnor, men det 

går att överföra även på hbtq-personer. Trots allt är det inte hbtq-personer som främst 

skapar kataloger eller bestämmer över hur böcker på ett bibliotek ska ställas och 

skyltas. Att de ställs på en hbtq-hylla skapar på så sätt ett getto för böckerna. Där det 

enda de signalerar är just att vara en bok om hbtq och den vidd av andra ämnen som 

boken kan beröra blir osynliga. Detta blir främst ett problem om boken även berör andra 

marginaliserade ämnen eller grupper (Olson 2002 s.186). När media på 

regnbågshyllorna gettofieras finns risken att heteronormen stärks snarare än 

motarbetas. Speciellt när det sällan görs något för att lyfta ut heterosexualitet som något 

specifikt utan förväntas vara det självklara. Johansson har i sin uppsats visat på att 

heterosexualitet inte finns bland ämnesorden som är sökbara på bibliotek (Johannson 

2008 s.42). Heterosexualiteten anses vara något självklart vilket stämmer bra överens 

med queerteorins utgångspunkt där heterosexualitet är normen. Det följer den 

exkluderande principen inom queerteorin när hbtq-media framställs som något som inte 

är vanligt och behöver märkas medan det som inte handlar om hbtq är självklart och 

inte behöver märkas ut och kan därför ses som det normala. Det syns både i ämnesord 

i Johanssons fall eller i form av hyllor i de fall jag diskuterar.   

  

Motsättningarna är även något som de bibliotekarier jag pratat med tar upp. Dessa 

motstridiga tankar om regnbågshyllans vara eller icke vara har på båda biblioteken varit 

något av det som skapat mest motsättningar inom personalen. 

 
Det är väl egentligen det som lett till mest diskussion, om vi skulle ha det, regnbågshyllla. Både 

under certifieringen när det kom upp under utbildningstillfällena och så. Men även under APTn. 

Det är nog den frågan som har, ja lett till mest diskussion. Många tycker ju inte att vi ska ha en 

regnbågshylla.  

- Minoo 

 

Båda biblioteken har hyllor med utbrutna böcker. På ett av dem har det även diskuterats 

att ha en transportabel regnbågshylla som kan flyttas mellan de olika filialerna. 

Bibliotekarierna nämner även att det finns olika behov på olika avdelningar. På ett av 

bibliotekens avdelning för yngre barn är även böckerna märkta med ett litet 

klistermärke. Vilket underlättar för bibliotekarierna när de ska sortera böckerna. På den 

avdelningen är det oftare föräldrar och pedagoger som vill låna böckerna och då vill 

många ha lätt att hitta normkritisk litteratur. Johansson har i sin uppsats sett att böcker 

med hbtq-temat ökat på barnavdelningen efter att de bröts ut, men att bibliotekarierna 

som intervjuats uttryckte att det antagligen var på grund av pedagoger som lätt kunde 
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utnyttja hyllorna (Johansson 2016 s.21). Jag tolkar det som om böckerna på 

barnavdelningar inte är lika knutna till den egna identiteten utan främst för att hjälpa 

vuxna ge barnen en bredare mer inkluderad bild av verkligheten. 

 

För de äldre barnen och ungdomarna finns också utbrutna hyllor, men dessa är inte lika 

tydligt utmärkta. Böckerna har ingen på utsidan synlig markering. 

 
Men sen upp i åldrarna har vi en regnbågshylla men ingen markering. Det är ju också då man börjar 

utforska sin identitet lite mer. Det ska inte behöva vara att man ska sitta på tåget och läsa någonting 

och ha det markerat. Om man inte vill! Men sen så kan det ju vara de som verkligen vill markera 

det. [Skratt] Men då får man ju, då kanske man kan göra det på annat sätt. 

 - Vanessa 

 

Det finns även avdelningar som inte har några utbrutna hyllor alls. På båda biblioteken 

är det endast böcker som det finns minst två exemplar av som hamnar på 

regnbågshyllan. Så att det kan stå ett exemplar på regnbågshyllan och ett på den öppna 

hyllan.  

 

Att det skett diskussioner om regnbågshyllorna grundar sig i att de kan ha både för och 

nackdelar för låntagaren. För någon som aktivt söker efter en viss typ litteratur blir det 

lätt att hitta böcker som hen söker efter. Dessutom signalerar det att biblioteket har en 

medvetenhet och tar hbtq på allvar. Nackdelen är att det kan riskera att en person känner 

sig utpekad. Att hen behöver avslöja sig genom att stå vid hyllan och att det kan ge 

uttrycket att böcker om hbtq-personer endast är för dessa och inte för andra. 

 
Men många pratar om det, om problemet med regnbågshyllor som är att det kan kännas utpekande, 

att folk inte vill låna böcker där för det känns pinsamt. [...] Det kan uppfattas som lånar man 

regnbågs- eller hbtq-litteratur så betyder det att man är en hbtq-person. […] Och många lyfte också 

det här att det är synd att människor kan tänka att: ”det här är inte intressant för mig”. Men om 

boken hade stått på vanlig hylla så hade den nått andra läsare.  

- Rebecka 

 

På det sättet kan det stärka hetero- och cisnormen snarare än att motverka den. Genom 

att tydligt sätta ut hbtq-media som något som står utanför, att det exkluderas. Dessutom 

finns risken att folk kommer undvika hyllan om de är homo- och transfober. Däremot 

blir det svårare att slumpvis hitta media med temat om allt står på den öppna hyllan. 

Då blir den inte exkluderad, men risken är snarare att den assimileras och försvinner in 

i den stora mängd media som inte har hbtq-tema. Den osynliggörs. Diskussionen om 

regnbågshyllor påminner därför om de dilemma en människa kan ställas inför. Både 

assimilation och exkludering är negativa konsekvenser av heteronormen (Rosenberg 

2002 s.103).  

 

 Några av de här problemen går dock att lösa, t.ex. genom att som berörda bibliotek 

gjort endast ha böcker med mer än ett exemplar i regnbågshyllan. Eftersom det då 

fortfarande går att hitta en bok av ren slump och att ingen behöver känna sig avslöjad 

som hbtq-person då låntagaren kan hitta vad hen söker även på den mer neutrala öppna 

hyllan. 

 

Respondenterna från enkäten uttrycker en övervägande positiv inställning till 

regnbågshyllor. Nitton av respondenterna tycker det är bra eller ganska bra, medan 
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endast två tycker det är dåligt eller ganska dåligt. Av de som är positivt inställda finns 

det några som tycker att det är bra av praktiska anledningar. Att de lätt kan hitta vad de 

är intresserade av. 

 
Jag gillar att läsa böcker jag kan relatera till, så det är bra med markeringar så att jag enkelt kan se 

vilka böcker som är hbtq+. 

 
Som med alla andra ämnen. Jag tycker det är bra att det är lätt för människor att hitta böcker på de 

teman de är intresserade av. Att märka ut hbtq-böcker är ju egentligen inte konstigare än att ha en 

tema-hylla med aktuella ämnen. 

 

Det finns även en del personer som uttrycker att de tycker det är bra, men som önskar 

att det inte hade behövts. Regnbågshyllor eller markeringar på böcker ses av de här 

personerna som något som kan vara till hjälp nu, men det finns också en önskan om att 

detta inte skulle behövas. 

 
Det är bra att uppmärksamma att det finns, det vore även bättre om det inte behövdes, för att allt är 

mer inkluderande från början. 

 
Bra att hbtq-böcker syns och visas men i en ideal värld borde de vara som vilka andra böcker som 

helst. 

 

En person uttrycker att hen önskar att det hade kunnat gå att lätta hitta media med 

representation från andra marginaliserade grupper och inte bara HBTQ. Risken är ju 

att det som inte tillhör normen annars lätt försvinner. 
 

Det är bra att man pekar ut vilka böcker som berör underrepresenterade grupper som annars kan ha 

svårt att hitta litteratur och annan media som de kan identifiera sig med. Detta får gärna göras med 

fler grupper än bara HBTQ. 

 

Precis som hos bibliotekarierna finns det även några av enkätens respondenter som 

betonar vikten av att ha minst två exemplar av en bok eller annan hbtq-media om den 

ska stå på en regnbågshylla. Så att det kan finnas både på regnbågshyllan och den öppna 

hyllan. Då särskiljs den inte heller från annan media och riskerar inte lika lätt att bli 

gettofierad för att den handlar om en marginaliserad grupp. 

 
Det är bra med synliggörande, dels för representationens skull men även så jag vet vilka böcker jag 

ska låna om jag letar efter en ny skönlitterär bok. Smidigt för mig som vill läsa om HBTQ-personer! 

Det är dock dåligt om böckerna inte är dubbelplacerade. Tycker inte att en ska särskilja böcker om 

HBTQ-personer från andra. 

 

Även oron att den som uppsöker regnbågshyllan ska avslöjas som hbtq-person påtalas 

av en av enkätrespondenterna.  

 

Det borde vara inkluderat i resten av boksamlingen och inte utmärkt då det 

kan vara känsligt att uppsöka denna litteratur. Det kan outa en, ofrivilligt. 

 

Regnbågshyllor kan vara det mest komplexa området att diskutera ur ett 

queerperspektiv. De kan som nämnts ovan både stärka och motarbeta heteronormen. 
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De kan verka exkluderande men utan dem riskerar i stället hbtq-media att assimileras. 

Det visar upp att queera berättelser existerar och bidrar därför inte till att historierna 

om queerpersoner osynliggörs och att gruppen helt assimileras. Samtidigt så stärker 

regnbågshyllorna heteronormen genom att bryta ut och skapa en skillnad mellan media 

som rör hbtq-personer och media som handlar om personer som inte är hbtq. 

5.2.3 Skyltning 
Oavsett om ett bibliotek har regnbågshyllor eller ej kan det ändå lyfta hbtq-böcker via 

tillfälliga skyltningar. Dessa kan antingen vara helt inriktade på hbtq eller bara ha vissa 

inslag. Att ha ett sådant inkluderande tänk är något som återkommer på båda 

biblioteken jag undersökt. Målet är då ofta att försöka få med media med hbtq-inslag 

vid varje skyltning där det kan vara applicerbart. Fördelen jämfört med uttalade 

regnbågshyllor är att kluvenheten inte är lika tydlig. Det blir inte en lika självklar 

skillnad mellan att böckerna exkluderas eller assimileras. En skyltning har tydligt 

utbruten media med syfte att fånga låntagarens intresse för olika teman. Vid en 

skyltning är det alltså inte lika lätt att ett verk försvinner in i mängden. Men om 

skyltningen inte tydligt rör endast hbtq-media blir inte heller verket exkluderat och 

utpekat som något utanför normen. Martin och Murdock nämner som exempel att 

inkludera media om icke heterosexuell-kärlek under en alla hjärtansdag-skyltning för 

att visa att böcker om alla olika typer av kärlek passar vid sidan av varandra (Martin & 

Murdock 2007 s.43). Jardine tar även som exempel att om ett bibliotek har en skyltning 

med kvinnohistoria även inkludera böcker om och/eller av transkvinnor (Jardine 2013 

s.259). Media med hbtq-tema blir på det här sättet inkluderad och normaliserad i 

sammanhanget (Martin & Murdock 2007 s.43) snarare än att exkluderas som den 

riskerar att göra om de står i en regnbågshylla.  

5.3 Personalen och möte med låntagare 
Även om en person utbildas kan det ändå vara svårt för hen att veta exakt vad låntagarna 

vill och ännu svårare att nå ut till dessa för att visa att de har en kunskap inom hbtq. 

Vid en av intervjuerna berättade bibliotekarien att ett av de största problem hon såg var 

bristen på marknadsföring. Att de inte når ut till låntagarna med att de besitter vissa 

kunskaper. Hon hoppas dock att detta är något som ska kunna bli bättre efterhand när 

de arbetar mer utåt mot allmänheten. 

5.3.1 Oro för negativt bemötande 
Att låntagare har en oro för negativt bemötande är inte konstigt. Även om alla jag 

intervjuat till den här uppsatsen säger att de gör sitt yttersta för att arbeta inkluderande, 

så kan inte låntagaren veta det på förhand. Dessutom kan tidigare negativa möten 

påverka bilden en låntagare har. Trots allt finns studier som visar att alla bibliotek och 

bibliotekarier inte är öppensinnade och inkluderande när det gäller hbtq. Curry 

beskriver hur flera bibliotekarier visade ett klart obehag inför att prata om hbtq-

relaterade frågor. De bibliotekarier som skapat obehag hos låntagaren Angela hade visat 

det genom kroppsspråk, så som att aggressivt tugga på läppen och höja dramatiskt på 

ett ögonbryn. De försökte inte att hjälpa henne och en gick till och med mitt under ett 

referenssamtal och kom inte tillbaka (Curry 2005 ss.71-72). Detta ledde till att Angela 

inte tänkte återvända till de bibliotek där hon blivit illa bemött, medan hon gärna 

återvände till de där hon blivit väl behandlad (Curry 2005 ss.72-73). Currys artikel är 

dock över tio år gammal och ur kanadensiskt perspektiv och inte från bibliotek som 

aktivt arbetat för gott bemötande mot hbtq-personer. 
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Även i Sverige och på bibliotek med certifiering kan det finnas vissa motsättningar. 

Inga av mina respondenter nämner något sådant, men Abrahamsson har i sin uppsats 

talat med en bibliotekarie vid ett hbtq-certifierat bibliotek som haft svårt att använda 

ordet hen. Speciellt i annan bemärkelse än när kön är oklart eller irrelevant. Under 

utbildningen hade RFSL därför föreslagit att de skulle gå runt ordet eftersom det inte 

går att veta hur personen de talar om identifierar sig. Som i ett exempel vid överlämning 

när en låntagare behöver hjälp med kopiering. Då hade förslaget varit att säga låntagare 

i stället för att använda något pronomen (Abrahamson 2015 ss.32-33). Abrahamson 

påpekar att det motstånd som funnits och svårigheter att använda hen i dagligt tal kan 

ha att göra med att det är svårt för människor när gamla sanningar rubbas, men att det 

kan gå över efterhand och motståndet försvinna (Abrahamson 2015 ss.32-33). Jag vill 

även påtala att svårigheter att ta sig till nya begrepp inte behöver handla om att rubba 

gamla sanningar som Abrahamson säger. Det kan även röra sig om vana och att det helt 

enkelt tar tid att etablera nya begrepp i språket.  Jag vill även ta upp en uppsats som 

behandlar genus snarare än hbtq. Genom enkätundersökningar har Memme Chatfield 

frågat ett antal bibliotekarier om deras åsikter om könsneutralt arbete. Även om en 

tredjedel av respondenterna ansåg att det fanns ett värde i könsneutralt bemötande och 

riktlinjer kring dessa ansåg en liten del att det inte hade någon vikt alls, eftersom pojkar 

och flickor är olika (Chatfield 2010). 

 

Huruvida det finns en väsentlig skillnad mellan män och kvinnor är inget för den här 

uppsatsen att utforska. Det ämnet är alldeles för stort. Att jag nämner Chatfields uppsats 

har mer att göra med konsekvenserna synen på genus kan få för hbtq-personer. Dels för 

att det visar på en binär inställning på kön och alltså då kan verka negativt på queera 

och ickebinära transpersoner och dels går det även emot tanken på att det inte går att 

se på en människa vilket kön hen har. Det kan ha negativa konsekvenser även för binära 

transpersoner. Om en transtjej som läses som kille främst blir tipsad om böcker med 

typiskt manliga ämnen kan det vara svårt för henne att våga säga emot och få gehör för 

sina önskemål. Transpersoner är en grupp som ofta riskerar att bli utsatta. Enligt en 

studie har 90% av unga transpersoner fått höra negativa kommentarer om sitt 

könsuttryck (Waldman 2011 s.33). Ur ett queerteoretiskt perspektiv handlar det om 

performativitet. Om vi åter tar en transtjej som exempel så kan hon läsas som kille om 

hon fortfarande aktivt begår performativa handlingar som är kodade för killar. Men om 

hon försöker att leva som tjej, och i stället begår performativa handlingar som är kodade 

för kvinnor kan det fortfarande skapa en förvirring hos de personer hon möter om hon 

inte passerar som tjej utan läses som kille. Cis- och heteronormen blir då ställd på ända 

och det kan leda till negativt bemötande för de som interagerar med henne 

(Ambjörnsson 2016 s.115). En ickebinär transperson kan i sin tur kanske agera med 

performativa handlingar som kan läsas både manligt och kvinnligt. De handlingarna 

blir i sin tur ett sätt att gå ifrån den binära skalan manligt och kvinnligt och på så sätt 

bryta cis- och heteronormen (Ambjörnsson 2016 s.118). Om en transperson bryter mot 

normerna riskerar hen att bli ”straffad” genom att de personer hen möter inte vet hur 

den ska reagera. Då kan transpersonen bli ignorerad, få höra glåpord eller i fallet med 

ett bibliotek inte får tips om böcker hen efterfrågar (Rosenberg 2002 s.101). 

 

Därför är det viktigt att biblioteket blir en säker plats genom att till exempel ha 

könsneutrala toaletter och inte fråga om eller tydligt visa kön när ungdomar skaffar 

lånekort (Waldman 2011 ss.32-33, Jardine 2013 ss.245-248) Jag har svårt att tro att 

någon med en så fast syn på kön som bibliotekarierna i Chatfields uppsats kan möta 
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dessa behov och om en ung transperson får ett negativt bemötande på ett bibliotek kan 

det göra det svårare för personen att lita på andra bibliotek eller bibliotekarier i 

framtiden (Chatfield, 2010). 

 

Att någon blir felkönad är inte bara något som kan drabba låntagarna utan även 

bibliotekarierna. Både om denna person är trans eller om hen har ett uttryck som inte 

stämmer överens med normerna gällande hens kön.   
 

Jag har ganska ofta varit med om, för jag hade snaggat hår innan och är liksom lite lång och såhär. 

Jag har varit med vid flertalet tillfällen att besökare synar mig uppifrån och ner och bara: ”Jaha jag 

trodde du var en pojke”, och sen säger de sitt ärende. […] Jag tolkar det inte som homofobt eller 

transfobt eller nått sånt. Men jag kan ju känna att det inte är det härligaste bemötandet kanske.  

– Ida 

 

Bemötandet kan alltså påverka åt två håll. Även om Ida inte såg sina upplevelser som 

uttryck för homo- eller transfobi pekar det ändå på heteronormen, åtminstone om det 

läggs ett queerteoretiskt perspektiv på det. Att vara snaggad är inte något som typiskt 

anses kvinnligt. Idas performativa handlingar i form av hennes stil går emot hur en 

kvinna förväntas vara. När låntagarna möter henne finns en risk att deras bild av 

manligt och kvinnligt ställs på ända och detta kan leda till en påminnelse om att 

heteronormen inte alltid är given. (Ambjörnsson 2016 s.115). Även om Ida inte är helt 

bekväm i bemötandet hon får så tror jag att det även kan föra med sig något gott för de 

unga låntagare som möter henne och kanske själva inte passar in i normen.  

5.3.2 Språkets betydelse 
Något som kom upp under intervjuerna är att tänka på språket i möte med låntagare. 

Att inte ta för givet vad en person har för kön utan försöka hålla det neutralt. Så som 

jag nämnt ovan. 
 

 Hur man pratar och sånt, att säga, ja men kanske inte säga mamma och pappa utan säga förälder 

eller ”har du någon vuxen med dig?” när man pratar med barn.   

- Minoo 

 

Att tala så har många fördelar, dels går det inte att veta om personen har en mamma 

och pappa. Barnet kan leva med bara en förälder, eller två föräldrar av samma kön. De 

kan även inte ha någon förälder alls eller av annan anledning bor i fosterhem eller med 

en annan släkting (Hjerpe 2013). Att tänka på ordvalen gällande barns vuxna är något 

som återkommer på flera bibliotek som blivit certifierade (Abrahamson 2015 s.34; 

Brandstedt 2013 s.6; Broman & Jäder 2014 s.20; Pavlov & Westeman 2013 s. 52; 

Hjerpe 2013).   

 

Precis som en bibliotekarie inte bör ta för givet att en låntagare har en mamma och en 

pappa är det viktigt att överlag inte ha förutfattade meningar om en persons läggning 

eller könsidentitet enligt Ida. 

 
Men det kanske handlar om livet generellt också, att jag aldrig försöker anta något om någons 

sexuella läggning eller könsidentitet, och sen så tycker jag ofta det glöms bort lite ibland. Att det är 

svårt också. Det är något jag försöker tänka på, men jag vet inte om det är ett jätteaktivt tänk hos 

alla.  

- Ida 
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Därför bör även det även finnas en tanke om ett könsneutralt och inkluderande språk i 

samtal med vuxna. Så som att inte ta för givet att om någon pratar om sin sambo eller 

partner inte ta förgivet att den är av det motsatta könet, och på samma sätt använda ett 

ord som partner i stället för pojkvän, hustru eller liknande (Fikar & Keith 2004 s.60).  

Vi lever i ett heteronormativt samhälle och det är även därför som bibliotekarierna 

aktivt måste tänka på hur de uttrycker sig.  Heteronormativiteten speglar sig i språket 

som exemplet ovan där någon tar förgivet att en partner är av motsatt kön. Trots allt 

säger Butler att den heterosexuella matrisen skapas genom performativa handlingar 

samt en person åtrår någon av motsatt kön (Butler 2007 s.69).  Genom att vara 

medveten, både i språk och tankar lämnar det öppet för att inkludera identiteter som 

inte är inom heteronormen.  

5.3.3 Hbtq-symboler som markörer  
Att bibliotekarier på sin person bär något med en symbol för hbtq kan spela roll i 

bemötandet av låntagare. Under två av intervjuerna nämndes nyckelband. I den ena 

berättade bibliotekarien att de under början av certifieringen haft regnbågsfärgade 

nyckelband, men att kommunen nu bytt färgprofil och beslutat att alla nyckelband 

skulle följa den. Bibliotekarien berättar dock, halvt på skämt, halvt på allvar att hon har 

kvar sitt nyckelband som en rebellisk handling. 

Vid det andra biblioteket bär personalen ett färgglatt och randigt nyckelband. Det följer 

inte det klassiska regnbågsmötet men kan ändå ge sken av en regnbåge. Vanessa 

berättar om en gång när hon förvånades över reaktionen hon fick från en ung besökare: 

 
Så var det en kille som kom fram, en riktigt stökig kille som kom fram, som bara: [Ändrar tonläget 

som om hon härmar en tonårspojke och skrattar medan hon drar i bandet] ”Är det gay eller?” ”Jaha”, 

sa jag.  ”Vad vore det då? Vad vore det?” sa jag. Jättedumt svar, men jag blev så ställd att han 

frågade. [Ändrar tonläge och skrattar igen] "Jag har gått med i Pridetåget" Jaha, ja då blev det ju 

något helt annat. 

 - Vanessa 

 

Den första tanken som Vanessa hade var egentligen en oro att pojken skulle bråka eller 

uttala sig homofobiskt. Det fanns en fördom hos Vanessa som inte besannades. Min 

tolkning är att killen kände någon form av samhörighet och vågade berätta om hur han 

gått med i Pridetåget på grund av att han såg bandet. Kanske hade han annars inte velat 

eller vågat berätta det. 

 

På ett av biblioteken togs det även fram en T-shirt för de bibliotekarier som genomgått 

certifieringen. Bibliotekarien som nämnde detta kunde inte minnas exakt vad som stod, 

men innebörden rörde att få både älska vem man ville och läsa om och vad man ville. 

En T-shirt är dock inte lika lätt att ha som ett nyckelband. Dels behöver en T-shirt tvättas 

och kanske inte passar bra med bibliotekariens övriga kläder. Dels är det svårare att ge 

en nyanställd en T-shirt i rätt storlek jämfört med att ge dem ett nyckelband. 

 

Av de som svarade på enkäten har arton personer svarat på frågan om en bibliotekarie 

med en regnbågspin eller nyckelband skulle påverka deras villighet att fråga efter hbtq-

media. Ingen av de som svarat skulle påverkas negativt av att se att en bibliotekarie har 

en sådan markering medan tre personer säger att de inte påverkas alls. 
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Nej. Jag förutsätter att en bibliotekarie har god kunskap om hur jag ska hitta det jag letar efter 

oavsett om denne har en pin eller inte. Om det är något bibliotekarier är bra på så är det att hitta 

information (även om de inte kan något om själva ämnet). 

Personen som svarat ser redan bibliotekarier som personer med rätt kunskapen att 

hjälpa. Av de resterande enkätrespondenterna påpekar några att de skulle känna att 

bibliotekarien antagligen skulle kunna ge den hjälp de behöver. 

 
Jag skulle känna mig mer säker att fråga utan att få en dålig känsla. Mitt första intryck är då att 

personen är ganska accepterande kring HBTQ personer och därför kan hjälpa dig utan att tycka det 

är jobbigt. 

 

Det här svaret kan tyda på att respondenten upplevt att det finns personer som tycker 

att ämnet är jobbigt. Och att bibliotekariens obehag skulle kunna skapa obehag även 

hos låntagaren. Något som jag diskuterat ovan och som tas upp i Currys artikel där 

kroppsspråk och bemötande fick Angela att inte vilja återvända till de bibliotek där hon 

blev illa bemött (Curry 2005). 

 

Fyra av de som svarat på enkäten säger även att de skulle kunna signalera att 

bibliotekarien med markeringen själv är hbtq-person eller åtminstone allierad och att 

detta i sin tur gör att de känner en samhörighet och därför är mer benägna att be den 

bibliotekarien om hjälp i sökandet efter media. En regnbågspin kan även, speciellt i 

mindre städer, visa för låntagaren att hen inte är ensam som hbtq-person. Day skriver 

om hur viktig känslan av samhörighet kan vara för någon som annars känner sig 

isolerad om de har känslan att de är den enda hbtq-personen i samhället de bor i (Day 

2013 s.47). 

Det finns inte en lika tydlig delning i för och nackdelar med att en bibliotekarie har en 

utmärkande symbol på sig som det finns för regnbågshyllorna. Snarare så verkar 

markeringen skapa en trygghet hos låntagarna. De bibliotekarier jag intervjuat 

uttrycker inte heller någon negativitet mot det. Snarare tvärtom där en av dem till och 

med nästan verkar se sitt regnbågsband som en rebellisk handling. En 

regnbågsmarkering motverka heteronormen genom att tydligt visa på att det finns 

människor som är medvetna om den. Den största negativa bieffekt som kan uppstå är 

om det som för Ida blir personligt när hennes utseende och stil bryter heteronormen. 

5.3.4 Referenssamtal, bokprat m.m 
I Currys artikel hade Angela frågat efter material direkt rörande hbtq och utifrån det 

fått olika respons av bibliotekarierna. För att agera inkluderande kan vi utifrån artikeln 

dra slutsatsen att det är av vikt att inte reagera negativt på referensfrågor direkt kopplat 

till hbtq-ämnen (Curry 2005). I syfte att motverka heteronormen kan det även vara värt 

att tänka på hbtq-inkludering vid referenssamtal rörande andra genrer än endast hbtq. 

Martin och Murdock har som exempel att få med någon bok med hbtq-tema om den 

unga låntagaren ber om tips på t.ex. romantiska böcker. Det sätter böckerna i en 

vardaglig kontext snarare än något där de sticker ut (Martin och Murdock 2007 s.43). 

Som jag diskuterade i avsnittet om skyltning blir det då frågan om inkludering och 

normalisering av hbtq-media snarare än en exkludering.   

Förutom vid referenssamtal så återkommer även en medvetenhet om inkludering även 

i andra sammanhang.  

 
Där är ju tillexempel om man har bokprat och boktips, framförallt för barn och unga. Men även i 

bland för vuxna. […] Och där lyfter vi ju det. Och det är många som faktiskt arbetar aktivt med att 
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alltid få in hbtq perspektivet. Så som om det är sagostund att välja en bok som har ett inkluderande 

tema. 

 – Rebecka 

 

Inkluderingstänket vid dessa tillfällen gäller inte endast hbtq, utan kan även beröra 

andra former av marginaliserade grupper.  
 

Det ska alltid vara med i bakgrunden, så att säga. Men där, återigen, är det väldigt mycket som ska 

vara med i bakgrunden. […] [D]et blir ju mycket med genus och så också. Men det ska alltid vara 

med någonstans.  

– Vanessa 

 

Även Abrahamson har märkt att personalen på de certifierade bibliotek hon undersökt 

arbetar på ett inkluderande sätt när de ger boktips och bokpratar. Bibliotekarierna som 

intervjuats inför uppsatsen hade i vissa fall tagit saker för givet, så som att pojkar inte 

vill läsa om flickor, eller att föräldrar inte vill läsa hbtq-böcker för sina barn. Men efter 

utbildningen i samband med certifieringen hade de börjat se förbi sina tidigare 

fördomar och gav nu boktips med ett inkluderande tankesätt (Abrahamson 2015 ss. 33-

34). Skönlitteratur är ett sätt att för hbtq-personer att se sig själva reflekterade och även 

ett sätt att finna gemenskap och bekräftelse (Falck & Holmlund 2016 s.36).  Genom att 

presentera historier om hbtq-personer på samma sätt som historier personer som inte är 

hbtq presenteras historierna som jämställda. Som jag diskuterade i avsnittet om 

skyltning bidrar den här typen av presentation av media till inkludering snarare än 

exkludering och arbetar på det sättet till att motarbeta heteronormen.  

5.4 Trygghet 
Ingen av de intervjuade har upplevt att det finns problem med dåligt beteende från 

ungdomar när det kommer till homofobi eller hot på deras bibliotek, men de säger även 

att de inte kan veta vad som sker och sägs bland ungdomar när ingen bibliotekarie är i 

närheten. På ett av biblioteken har de dock hört från kollegor på filialer och läst i 

incidentrapporter om unga som betett sig störande och homofobiskt. 

 

Däremot har det skett situationer som på biblioteken jag undersökt som har skapat 

otrygghet. På ett bibliotek hade alla små regnbågsflaggor som står vid varje disk blivit 

stulna och slängda i soptunnan. Bibliotekarien påpekar dock att det inte var unga som 

gjort detta utan vad hon kallar: "Vita medelålders män". Bibliotekarien påpekar vikten 

av att se till att varje försvunnen flagga ersätts och att inte ge upp utan att visa att 

biblioteket tycker att frågan är viktig. En strävan som visar att biblioteket vill arbeta 

inkluderande och skapa en trygg plats för låntagarna. 

 

En annan enskild händelse som togs upp under en av intervjuerna rörde en man med 

två barn hade kommit in på biblioteket och satt upp en lapp. Bibliotekarien hade gått 

till mannen och sagt att han inte fick göra det och såg först då att lappen hade nazistiska 

budskap. Då påpekade hon att det var emot både judar och homosexuella, men mannen 

hade inte sett några problem med budskapet även om han utan bråk hade tagit ner 

lappen. Efteråt ska han ha dragit runt på biblioteket och bl.a. velat veta var hyllan med 

historieböcker på barnavdelningen fanns. Bibliotekarien hade snabbt kontaktat sina 

kollegor som hade hjälpts åt att ha koll på mannen så han inte gjorde något eller skapade 

mer otrygghet. Återigen var hotet och otryggheten från en vuxen person, inte från 

ungdomar. Även om det här exemplet var en enskild händelse så har det skett incidenter 



 

38 
 

kopplade till nazism mer än en gång. En av bibliotekarierna nämner att det har 

upptäckts flygblad från nazistiska organisationer på biblioteket. Flygbladen städas 

undan så fort de upptäcks, men att läsa och se dem kan såklart bidra till otrygghet både 

hos personal och låntagare.  

 

På ett av biblioteken finns det avdelningar som upplevs som otrygga både av hbtq-

personer och av kvinnor enligt två av bibliotekarierna jag intervjuat. Dessa avdelningar 

är i första hand besökta av manliga låntagare. Ett konkret exempel är bibliotekets 

datorsal där ca 75% av de som använder datorerna är män. Det har inte skett några 

tydliga incidenter utan det verkar mer gälla en obehaglig känsla och hur låntagare 

rapporterar att de till exempel blir stirrade på eller att låntagare direkt vänt i dörren. Det 

finns även de ur personalen som inte vill gå dit utan helst låter andra ta de 

arbetsuppgifterna. Doan nämner att allmänna platser ofta är skapade av och för män. 

Detta kan leda till att de blir mansdominerade och det i sin tur leder till att de som inte 

tillhör gruppen får stå ut med glåpord eller hot. Otryggheten påverkar främst de grupper 

som löper stor risk att råka ut för mäns våld, så som transpersoner och ciskvinnor (Doan 

2007 s.67). Upplevelsen att en mansdominerad plats är otrygg är alltså på intet sätt unik 

för det här biblioteket. Det tillsattes en grupp på biblioteket med syfte att hitta sätt att 

skapa större trygghet i rummen och undersöka varför det blivit så dominerat av män. 

En av bibliotekarierna berättar att hon är nyfiken på hur situationen kommer förändras 

nu när det tagits beslut om att det ska göras tydligare att biblioteket är hbtq-certifierat 

och hur stämningen i rummen kommer förändras om det finns tydliga regnbågsflaggor 

och andra hbtq-markörer.  

 

Av de som svarat på enkäten tycker alla att bibliotek överlag är trygga platser. Även 

om två personer påpekar att det i bland kan finnas problem som påverkar både de 

anställda och låntagarna. Nästan 30% av enkätens respondenter uppger dock att de 

någon gång har känt sig otrygga på bibliotek. Av dessa är det oftast känslan av 

otrygghet kommer från andra låntagare och skadegörelse snarare än från 

bibliotekarierna i sig. En person skriver: 
 

När jag senast lånade en hbtq bok stod det massa homofobisk skit skrivet på första sidorna. Jag 

upptäckte det i och för sig när jag kommit hem men när jag skulle lämna tillbaka den kändes det 

otryggt att berätta för bibliotekarien. 

 

En annan berättar: 

 
Folk som tyckte jag såg för trans ut och kände till mig började skrika mitt dödnamn2 efter mig och 

klottrade "fuck bög" på regnbågsflaggorna vid regnbågshyllan. 

 

Vid hantering av människor som uttrycker sig homo- eller transfobiskt är det av stor 

vikt att påpeka att deras beteende är problematiskt. Martin och Murdock 

rekommenderar att alltid ha en nolltolerans mot sådant beteende. En lösning är att 

försöka att prata med personen som uttrycker sig hatiskt och fråga varför hen gör det. 

Om personen inte förstår att hen gör fel eller om hen inte slutar är Martin och Murdocks 

lösning att helt enkelt få personen att lämna biblioteket (Martin & Murdock 2007 s.45). 

Att motarbeta hat genom att fråga om personen förstår hur det kan tolkas är klokt. 

                                                 
2Dödnamn är ett ord för det namn en transperson hade innan hen kom ut som trans. Alltså det namn hen 

fick av sina föräldrar och som ofta är kodat för ett annat kön än hen har. 
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Homofobi finns inbäddat i kulturen och ord kan vara ett sätt att omedvetet stärka 

heteronormen utan att personen som talar är medveten om det. Kanske är tanken inte 

alls att låta homofobisk och personen som får det påpekat kan bredda sin förståelse för 

heteronormen och ords betydelse. 

  

En person som svarat på enkätfrågan om hen någon gång känt sig otrygg kommer in på 

teman som jag skrivit om tidigare. Nämligen osäkerheten i att leta material och media 

rörande hbtq och sex överlag. Svaret berör även hur tidigare erfarenheter kan skapa 

otrygghet även om det i det här fallet inte direkt rör hbtq är det försåtligt att upplevelse 

stannat kvar hos respondenten. 
 

När jag var barn/tonåring var det jätteläskigt att låna böcker om sex och (innan jag kom ut) HBTQ-

personer. Och den gången jag bad om en feel-good-bok och fick en bok om självmord, det var 

extremt obehagligt. 

 

Det här är även det enda exemplet av de enkätsvar jag fått som direkt knyter an till en 

bibliotekarie. Vad som fick bibliotekarien att ge personen en bok om självmord när det 

var feel-good som efterfrågades kan vi aldrig veta. Om det var ett misstag eller 

oförståelse för känsliga ämnen är kanske inte heller så relevant för en person som 

beskriver händelsen i efterhand som extremt obehaglig. Skadan är skedd. Som jag 

diskuterat ovan beskriver Curry att dåligt bemötande kan få någon att inte vilja 

återvända till ett bibliotek (Curry 2005). Misstag kan dock hända och förhoppningsvis 

har inte personen som svarat helt förlorat sin tillit till bibliotekarier. Vilket inte verkar 

vara fallet eftersom alla respondenter i enkäten svarade att de överlag ser bibliotek som 

trygga platser. Bibliotek presenteras ofta som just trygga platser för hbtq-personer. Där 

det finns en stor möjlighet att slippa den homo- eller transfobi som personer annars kan 

möta i sin vardag (Day 2013 s.47). Så pass viktiga att de till och med kan påverka en 

persons liv till det bättre, till och med rädda liv när det skapar en trygg plats att hitta 

sig själv i (Wexelbaum 2018 s.50).  

 

De enkätsvar som jag lyft fram under den här rubriken innehåller element från de tre 

ämnen jag fann mest relevant under mina intervjuer. Att biblioteksrummets 

trygghetsmarkörer blir vandaliserade skapar otrygghet. Regnbågsflaggorna som i andra 

fall varit en symbol för inkludering och välkomnande förstörs och blir i stället något 

otryggt. Att prata med en bibliotekarie och möta denne kan även det bli obehagligt. I 

det första fallet på grund av sådant andra låntagare gjort, nämligen klottrat i en bok, 

och i det andra på grund av dåligt bemötande från en bibliotekarie. Otrygghet kan alltså 

grunda sig både i det fysiska rummets signaler, i mötet med bibliotekarien och från 

andra låntagare. Om ett bibliotek ska ses som en trygg plats behövs det att både rummet 

och bibliotekarien samspelar samt att det finns strategier för att hantera låntagare som 

skapar otrygghet. 

 

De andra låntagarna verkar som jag ser det vara en av de största utmaningarna för 

biblioteken när det kommer till hbtq-inkluderande arbete. Som jag nämnt i detta kapitel 

finns det personer som besöker bibliotek och där skapar otrygghet. Om det så gäller 

personer som klottrar på eller slänger regnbågsflaggor i soptunnan, människor som 

sätter upp nazistiska lappar eller bekanta till transpersoner som skriker dödnamn. 

Enkätens sista fråga rör huruvida en certifiering får personer att känna sig tryggare på 

biblioteken, 82% svarar ja på frågan. Det ger en fingervisning av att arbetet och 
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certifieringen har en positiv effekt. Jag ser ändå en vikt vid att undersöka vad som inte 

fungerar och vad de 18% som svarade nej ser för problem. Av de som skrivit i 

kommentarsfället till frågan verkar det främst vara andra besökare som är problemet. 

Två av kommentarerna lyder: 
 

Alltså, det skulle ju inte hjälpa mot de övriga personerna som besöker biblioteket, och det är ju 

dessa som gör mig otrygg. 

 
Det innebär inte att andra besökare är utbildade. 

 

En person verkar dock ha en något större förhoppning att en certifiering kan göra att 

biblioteket arbetar mer för att hindra andra låntagare från att skapa otrygghet, men 

önskar ändå att mer kunde hända när det ändå sker. 

 
HBTQ+-certifiering innebär att biblioteket tar på sig ett direkt ansvar för att göra HBTQ+-personer 

trygga och minskar risken för att bibliotekarier avfärdar diskriminering som "bara lite bråkigheter". 

Annars vore det bra om bibliotek faktiskt slängde ut folk eller tog dem avsides och talade med dem 

om de betedde sig illa. 

5.5 Framtiden 
En hbtq-certifiering räcker i tre år. Alla de bibliotekarier jag intervjuat ser det som 

troligt att de kommer omcertifiera sig. Eftersom de sett att ledningen ser arbetet som 

viktigt och att det dessutom är något som det redan lagts mycket energi och resurser 

på. 
 

 Ska vi gå vidare, ska vi omcertifieras? Det är ju inget beslutat än men jag tänker att det nog kommer 

bli så. För det känns ju orimligt att vi ska kasta bort det här på något sätt. Och om det inte blir 

certifieringen i den här formen så kommer vi nog åtminstone göra på ett annat sätt.  

-Minoo 

 

Att fortsätta arbetet kan även leda till att de problem som uppstod vid certifieringens 

början kan lösas. Att arbetet för inkludering kan bli bättre desto längre tiden går. 

 
Ja men jag ser nog mest en ljus framtid, tror jag. För jag tror bara vi kan bli bättre och bättre och 

bättre. Också att vi blir mer medvetna. Och ju mer böcker det kommer, ju mer, ju mer det skrivs, 

och jag tror faktiskt att det bara är ljusare.  

 -Vanessa 

 

Trots att det bibliotekarierna jag pratat med ser ljust på framtiden finns en oro på 

åtminstone ett av biblioteken. Här uttrycker bibliotekarierna oro för vad som skulle 

hända om partier som eventuellt inte ställer sig bakom hbtq-arbetet skulle få politisk 

majoritet i kommunen. Att politikerna då inte tycker att bibliotek bör arbeta med hbtq 

och åtminstone inte så att det är synligt i deras lokaler. 
 

Hbtq frågor är ju inget de sätter högt upp. Utan mer långt ner på minussidan liksom. så det kan ju 

vara ett problem. Vi lever ju i en kommunalt styrd, eller ja en politiskt styrd verksamhet. Och det 

kändes nästan, ja inför valet i höstas så tänkte jag: tänk om de får så mycket makt så ni får inte 

jobba med det här. Och att det inte var så här: ”Nej det kommer inte hända”. Att det faktiskt var ett 

rejält hot. 

 -Rebecka 
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Trots oron verkar det som om det positiva väger över även för Rebecka. Hon pratar om 

hur biblioteken med beslut ovanifrån ska vara till för alla och att det kan användas för 

att försvara arbetet för hbtq-inkludering. 
 

Men annars är det ju fler och fler bibliotek som blir certifierade, antingen via RFSL eller via annan 

utbildning och så. Både folkbibliotek, skolbibliotek, universitetsbibliotek. Och nu kommer ju den 

här förslaget till nationell biblioteksstrategi och där ingår ju det här, att biblioteket ska vara till för 

alla. Och det går alltid för oss att trycka på, ska vi vara till för alla, då måste vi jobba med 

bemötande.  

-Rebecka 

 

Även hos Ida finns bilden att biblioteket överlag är platser för en trygg och ljus framtid 

för hbtq-personer och andra marginaliserade grupper.  
 

Nämen jag tycker det ser ljust ut. Jag tänker att det man hör generellt om bibliotek som 

samhällsfunktion är att man gärna vill ha Prideflaggor, liksom vill stå för allas lika rättigheter och 

liksom synliggöra grupper som inte syns annars. Jag tycker att man liksom hör det.   

-Ida 

5.6 Sammanfattning  
På båda biblioteken jag besökt har det skett aktivt arbete för att inte se certifieringen 

som någon form av stämpel. Bl.a. har det skapats hbtq-grupper och det finns 

handlingsplaner för de tre år som hbtq-certifieringen gäller. På ett av biblioteket hade 

hbtq-gruppen fått hela arbetet på sina axlar och hade svårt att nå ut både till resterande 

personal och till låntagarna. Detta syntes bl.a. genom att en av dem jag intervjuat som 

är relativt nyanställd inte fått den webbutbildning hon borde ha fått. För att motverka 

att arbetet fastnar har biblioteket tagit fram olika strategier. De ändrade så att hbtq-

gruppen nu är ett bollplank, att de delegerar uppgifter till resterande personal och sedan 

fångar upp arbetet och ger feedback. Det andra biblioteket presenterar vid varje APT-

möte tips och information om hbtq-relaterade ämnen. Kort sagt har inget av de två 

biblioteken som den här uppsatsen berör sett certifieringen som en stämpel utan fortsatt 

med att arbeta för hbtq-inkludering. Att certifiera ett bibliotek medför en ganska stor 

kostnad. RFSL tar ca. femtusen kronor per person men förutom det följer även andra 

kostnader som vikarielöner, resor m.m. Förutom det kan även certifieringen leda till 

ändrade mönster i inköp av media för att öka representationen. De bibliotek jag 

undersökt har relativt bra ekonomi och ser inte certifiering, framförallt inte 

omcertifiering, eller extra mediainköp som en ohållbar utgift. För mindre bibliotek kan 

dock kostnaden för dessa saker bli mer kännbar. 

 

De förändringar som biblioteket gjort syns på flera sätt. Dels i biblioteksrummet där 

olika markörer t.ex. inramade certifikat, uppsatta ”hisstal” och regnbågsflaggor. 

Markörer som tidigt möter låntagarna och visar att biblioteket är certifierat och är en 

plats som välkomnar och inkluderar hbtq-personer.  

 

Båda biblioteken har regnbågshyllor och dessa är det som skapat mest motsättningar 

inom personalstyrkan. Regnbågshyllor har tydliga för och nackdelar. De kan signalera 

att biblioteket tar hbtq-frågor på alvar och synliggöra att media på ämnet existerar. Det 

i sin tur gör det lättare att hitta hbtq-media. Som motvikt till det positiva för även 

regnbågshyllan med sig en risk att en person kan känna sig utsatt och utpekad genom 

att leta böcker på den. Samt en risk att låntagare aktivt undviker hyllan om de inte alls 
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är intresserade.  Ur ett queerteoretiskt perspektiv bidrar dessa hyllor till att media 

exkluderas, alltså att de tydligt visas som något utanför normen eftersom median inte 

står på den öppna hyllan. Om det i stället endast står på den öppna hyllan riskerar media 

att assimileras eftersom den så lätt blir osynlig och försvinner bland all annan media. 

De två biblioteken i den här undersökningen har löst problemen genom att endast ha 

böcker som det finns dubbletter av på hyllan, så att låntagaren kan välja var hen vill 

plocka boken. Låntagaren kan se vilken hbtq-media som finns genom att strosa förbi 

regnbågshyllan och sedan plocka vad de vill ha på den öppna. Av de som svarat på 

enkäten är en majoritet positiva även om det även i enkätsvaren finns de som är emot 

regnbågshyllor. Ett annat sätt att lyfta hbtq-media är att inkludera böcker i annan 

skyltning samt att ha med böcker på temat i bokprat, sagostunder boktips m.m. Detta 

är något som inte har nackdelen att exkludera hbtq-media utan i stället verkar 

inkluderande då det gör hbtq-media till något som står bredvid media som inte handlar 

om hbtq-ämnen. Bibliotekarier från båda biblioteken arbetade med inkludering genom 

dessa metoder och begränsar inte inkluderingen till hbtq utan arbetar för att inkludera 

andra marginaliserade grupper. 

 

Det finns en viss oro hos hbtq-personer att de ska bli dåligt bemötta av bibliotekarier. 

Enligt tidigare forskning så kan tidigare negativa bemötande påverka låntagaren att inte 

vilja komma tillbaka till biblioteket. Bibliotekarierna jag intervjuat har dock med sig 

ett inkluderande tänk i mötet med låntagare och det finns en vilja att inte ta förgivet 

sådant som läggning och könstillhörighet.  

 

Ett av biblioteken hade efter certifieringen haft regnbågsfärgade nyckelband som ett 

sätt att signalera hbtq-certifieringen. När kommunen bytte färgprofil fick även 

bibliotekarierna nya nyckelland att bära. Något jag anser vara ett negativt beslut då en 

markering på personen enligt min enkät verkar göra låntagare mer benägna att fråga 

efter hbtq-material. 

 

En av de största utmaningar jag ser för biblioteken i framtiden är att signalera att de är 

trygga platser till sina låntagare och att faktiskt vara de trygga platser de signalerar att 

de är. Av de som svarade på min enkät såg alla bibliotek som trygga platser. En 

certifiering skulle inte påverka den synen negativt även om flera påpekar att en 

certifiering inte leder till att andra låntagare kommer agera inkluderande. Flera 

enkätrespondenter uppgav att de hade haft otrygga upplevelser på bibliotek. I de flesta 

fall berodde detta på andra låntagare som t.ex. kallade personerna vid deras dödnamn 

eller hade vandaliserat böcker och regnbågsflaggor. Även bibliotekarierna beskriver att 

de hade erfarenheter av låntagare som skapat otrygghet på olika sätt. Bibliotekarierna 

arbetar på olika sätt för att skapa en tryggare upplevelse på biblioteket. 

 

 Bibliotekarierna ser generellt ljust på framtiden, även om några uttrycker en oro för 

det politiska läget i deras kommun. Bibliotekarierna utrycker att de upplever att 

bibliotekets ledning och samhället vill se att det arbetas med hbtq-inkludering. Även 

om de inte skulle satsa på just en omcertifiering från RFSL så har de svårt att se att 

arbetet helt skulle avstanna. 

 

I nästa kapitel kommer jag att presentera mina slutsatser, svara på forskningsfrågorna 

samt ge förslag på vidare forskning.  
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6. Slutdiskussion och slutsatser 

I det avslutande kapitlet kommer jag att svara på de forskningsfrågor jag presenterade 

i första kapitlet samt diskutera de slutsatser jag kommit fram till. I det avslutande 

avsnittet kommer jag ge förslag på vidare forskning.   

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att få kunskap om vilken betydelse RFSL:s hbtq-

certifiering har i ett längre tidsperspektiv för biblioteks arbete med hbtq-inkludering. 

Samt att se vilka konsekvenser certifieringen gav i det dagliga arbetet och mötet med 

låntagarna samt om det syns is biblioteksrummet. Jag har även undersökt om arbetet 

stämmer överens med hbtq-ungdomars behov och vilja eller om de har sett andra sätt 

för biblioteket att arbeta med hbtq-inkludering.  

 

Hur påverkar certifieringen verksamheten och personalen i det dagliga arbetet? 

Certifieringen påverkar verksamheten och personalen. Den har fört med att 

bibliotekarierna måste tänka på hur de uttrycker sig, att t.ex. inte ta för givet att ett barn 

har en mamma och pappa eller att någons partner är av motsatt kön. Att de bör ändra 

sitt språkbruk och i stället kanske säga vuxen när de pratar med barn eller använda 

partner i stället för könade ord för någons respektive. Detta är något som känns igen 

från andra uppsatser som behandlar hbtq-certifiering. Bibliotekarierna har även ett 

tankesätt som innebär att inte tar för givet sådant som könstillhörighet eller läggning i 

mötet med låntagare. Även i inköp av media och valet av böcker vid bokprat, 

sagostunder och liknande har bibliotekarierna med sig ett inkluderande tänk. Så pass 

att det kan påverka inköpen att de går utanför bibliotekets vanliga riktlinjer. 

En av de största utmaningarna har dock varit att få ut tänket och arbetet till hela 

arbetslaget. På ett av biblioteken verkade arbetet för hbtq-inkludering främst fastna hos 

hbtq-gruppen, men biblioteket har nu aktivt arbetat för att bättre sprida det ut till alla, 

både anställda och besökare. Det verkar inte heller som utbildningen lyckats nå 

nyanställda på biblioteket så som det bör ha gjort. Båda biblioteken har även utvecklat 

handlingsplaner som sträcker sig över tiden som biblioteket är certifierat. 

Certifieringen verkar ha påverkat de bibliotekarier jag intervjuat i deras sätt att möta 

låntagare och i sitt eget tankesätt. De vill arbeta mot heteronormen för att skapa en så 

inkluderande plats som möjligt. 

 

Hur syns certifieringen i biblioteksrummet? 

Certifieringen syns olika tydligt på de två biblioteken jag har besökt. Båda har sina 

certifikat synliga i entrén. Annars så visas det i form av regnbågsflaggor, på det ena 

betydligt mer synligt än på det andra, men även där förväntas det bli fler markörer i 

framtiden. Sådana markeringar kan tydligt visa att biblioteket har tagit en ställning för 

inkludering och det kan i sin tur göra att hbtq-personer känner sig mer välkomna och 

att de kan finna ett sammanhang på biblioteket. 

Den kanske tydligaste indikationen är dock de omdebatterade regnbågshyllorna som 

återfinns på båda biblioteken, om än på olika avdelningar. Dessa för med sig både för 

och nackdelar eftersom de både kan stärka och motverka heteronormen. Att ha en 

regnbågshylla kan verka exkluderande genom att framhäva hbtq-media som något 
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utanför normen, något som tillhör det andra. Om böckerna i stället står på den öppna 

hyllan riskerar de att bli assimilerade, alltså att de försvinner bland den andra 

litteraturen och att hbtq-ämnen inte får synas alls. Som tidigare forskning, intervjuerna 

med bibliotekarierna och till viss del webbenkäten visat är regnbågshyllor det som 

skapar störst motsättningar på grund av att för och nackdelarna verkar väga så jämt.  

De bibliotekarier jag har intervjuat ser dubbelplacering som den bästa lösningen. Att 

media finns i mer än ett exemplar är ett försök att kunna möta båda sidor. Eftersom 

både mina intervjuer, min enkät och tidigare forskning pekar på den här dubbelheten 

tror jag att det bästa är att arbeta med just dubbelplacering, så vida biblioteket har råd. 

Åtminstone fram tills att det inte längre finns ett behov av att visa tydligt att det finns 

media om hbtq-personer och att dessa är en del av samhället. Än viktigare verkar det 

dock vara att inkludera hbtq-media i övrig skyltning samt i sådant som bokprat och 

sagostunder. 

 

Stämmer bibliotekets arbete överens med vad unga hbtq-personer önskar, vill ha och 

vad de behöver? 

Överlag verkar det som om de som svarat på enkäten är positiva till en certifiering på 

biblioteket. Att bibliotekarier har olika markeringar som t.ex. regnbågar för att visa på 

certifieringen och det inkluderande arbetet ses även det överlag som väldigt positivt då 

det ökar benägenheten att be om hjälp och prata med bibliotekarien om hbtq-relaterade 

ämnen. Tyvärr har inte bibliotekarierna jag intervjuat i nuläget något sådant om de inte 

själva aktivt väljer att ha det. Så som bibliotekarien jag intervjuade som hade kvar sitt 

regnbågsnyckelband trotts att kommunen bytt färgprofil.   

Det som främst kommit fram som ett behov hos de människor som svarat på 

webbenkäten är ett sätt att känna sig trygga från andra besökare. Även om de ser 

certifiering och utbildad personal som något positivt påtalas att det inte betyder att 

andra besökare är utbildade.  Det har inte funnits allt för stora besvär med homofobiska 

unga personer på biblioteken jag har undersökt men de båda haft problem med vuxna 

individer som skapat otrygghet. Så oron från de som svarat på enkäten är till viss del 

befogad. Bibliotekarierna är medvetna om problemen och det är något de arbetar aktivt 

med för att försöka hitta lösningar på och motarbeta. Otrygghet som skapas av andra 

besökare är även något som jag ser som den största utmaningen för biblioteken jag tror 

det behöver forskas mer på. Inte bara ur ett hbtq-perspektiv. 

6.1 Slutdiskussion  
Titeln på den här uppsatsen är ”Ingen ska ha en regnbågshatt”, det kommer från 

Vanessas citat där hon påpekar vikten av att arbetet med hbtq-inkludering inte stannar 

hos enskilda personer eller i den hbtq-grupp som skapades efter certifieringen.  Även 

om sådana problem till viss del funnits på ett av biblioteken är bibliotekarierna på båda 

medvetna och arbetar aktivt med att försöka få inkluderingsarbetet att spridas från hbtq-

gruppen ut till övrig personal så det i slutändan kan nå besökarna. Under intervjuerna 

har jag fått bilden att bibliotekarierna bär med sig en vokabulär och ett tankesätt som 

tydligt visar att de arbetar inkluderande. Det finns en vilja att motarbeta cis- och 

heteronormen för att kunna göra biblioteket till en så öppen och inkluderande plats som 

möjligt för alla låntagare.  För att komma dit verkar en hbtq-certifiering från RFSL, 

eller ett liknande intiativ för att utbilda personal i normkritiskt och queert tänkande, 

leda en bra bit på vägen för att göra biblioteket till en bra plats för hbtq-personer. 
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I framtiden kanske det inte kommer behövas en hbtq-certifieringen. Att den existerar 

kommer sig ur heteronormen. Att behovet finns är för att hbtq-personer under så lång 

tid osynliggjorts eller på andra sätt straffats för sin blotta existens om de försökt gå 

emot vad som förväntas av dem. Att bryta mot normer är svårt, men ju längre arbetet 

går och ju öppnare samhället blir desto mindre anledning finns det att certifiera.  Flera 

av de personer som svarat på min enkät önskade att det inte skulle finnas något behov 

av att arbeta för hbtq-inkludering. Varken i en certifiering eller i form av utbrutna 

regnbågshyllor.  

 

Så länge vi behöver arbeta för inkludering gäller det att se till att det görs på ett sätt 

som inte riskerar att göra situationen värre för hbtq-personer. Den största utmaningen 

är just att hitta balansen för ett arbete där det som faller utanför heteronormen 

normaliseras i stället för att exkluderas och tydligt bli ”det andra”, det som står utanför 

och är onormalt i majoritetsbefolkningens ögon. Ett av de bästa sätten jag sett i 

bibliotekssammanhang är att alltid inkludera hbtq-media så länge det är applicerbart. 

Så som jag nämnt i uppsatsen sker detta t.ex. genom skyltning, bokprat, sagostunder 

m.m. Både Martin och Murdock (2007) och Jardine (2013) tar upp det här som bra sätt 

att kunna inkludera hbtq-material och på så sätt agera inkluderande. Det gäller både för 

facklitteratur och för skönlitteratur. Skönlitteraturen framförallt är ett sätt för hbtq-

personer att se sig själv speglade och finna ett sammanhang. Genom att låta hbtq-media 

bli jämställt och inte sticka ut från annan media leder det till att de berättelser som 

speglar hbtq-personerna blir inkluderade. I längden blir alltså hbtq-personer själva mer 

inkluderade när det blir allt mer normaliserat att se historier om dem presenteras på lika 

villkor med alla andra historier. Jag anser inte att regnbågshyllor ska tas bort i nuläget. 

Som jag nämnt ovan tycker jag att dubbelplacering är den bästa lösningen för tillfället. 

Främst av den enkla anledningen att det gör det lättare att hitta normbrytande litteratur. 

Det må exkludera hbtq-media till en viss grad men när samhället är så pass cis- och 

heteronormativt som det är kan det vara skönt att få en plats där det som inte är normen 

får ta mycket plats.  

 

Som jag nämnde i inledningen och som några av bibliotekarierna påpekar så kan det 

finnas krafter i samhället som motarbetar hbtq-inkludering. Det gör att jag ser det som 

viktigt att faktiskt fortsätta arbeta. När någon kommer och slänger regnbågsflaggor 

eller lämnar nazistiska budskap är det därför av största vikt att återställa. Bibliotek ska 

trots allt vara för alla, och i begreppet alla inkluderas även hbtq-personer. Det finns en 

stor vikt att biblioteken visar att allas historier ska lyftas fram och berättas.  

 

Regnbågshatten i den här uppsatsen får representera ett arbete som inte helt når ut till 

alla. Hatten blir exkluderande när bara en enskild person eller liten grupp blir 

representant för hbtq-inkluderingen. Inkludering är svårt när det inte helt genomsyrar 

organisationen. Förhoppningsvis kommer bibliotekens arbete till slut göra att alla bär 

en regnbågshatt och i slutänden blir då hatten så vanlig och inkluderad att den inte 

längre syns eller ens behövs. 

6.2 Förslag på vidare forskningen 
Även om det i dag verkar göras mycket forskning om hbtq-relaterade frågor och 

bibliotek finns det fortfarande kunskapsluckor att fylla. Det är även ett ämne i ständig 

utveckling och förändring, både till det bättre och sämre. 
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Därför tror jag även att det är viktigt att fortsätta undersöka både låntagarnas och 

bibliotekariernas roller och arbete. Kanske främst låntagarnas då det annars finns en 

risk som Blücker och Kindstrand (2014) skriver att mycket arbete förs ovanifrån utan 

att först undersöka vad hbtq-personerna faktiskt själva vill ha. Från intervjuerna jag 

hållit har även jag även fått intrycket att besluten främst kommit ovanifrån och inte 

fötts från låntagare eller personalens önskningar.  

 

En fråga jag även finner intressant att undersöka närmre och som jag sett i min 

forskning är hur bibliotek bemöter hotfulla och besvärliga besökare. Som jag nämnt i 

uppsatsen är det främst andra låntagare som skapar otrygghet hos enkätens 

respondenter. Men även bibliotekarierna uttrycker att de är medvetna om att vissa 

platser på biblioteken kan upplevas otrygga för marginaliserade grupper, samt att de 

har haft problem med att t.ex. nazister kommit in för att sprida hatiska budskap. 

Forskning på hur biblioteken kan arbeta med trygghet i förhållande till just hotfulla 

besökare är något jag efterfrågar och inte endast gällande hat mot hbtq-personer. 

Otrygghet uppstår lätt hos alla marginaliserade grupper. 

 

Jag har i min genomgång av tidigare forskning märkt en övervikt av forskning gällande 

vissa grupper inom hbtq-begreppet. Främst är det homosexuella som återkommer i 

forskningen, efter det kommer bisexuella och även transpersoner. Grupper som 

asexuella och aromantiker nämns inte alls och det hade varit intressant att se forskning 

riktade mot den här gruppen, speciellt då romantisk kärlek och sexualitet ofta är en 

framstående del i samhället. Hur kan ett bibliotek möta en grupp som inte känner 

sexuella och/eller romantiska känslor och få även den gruppen att känna sig inkluderad 

och välkommen? Av liknande anledning hade det även varit intressant att se forskning 

gällande polyamorösa, alltså personer som känner romantisk kärlek för mer än en 

person. Hur påverkas dessa av att ständigt se media som skildrar romantisk kärlek 

mellan endast två personer, så kallad tvåsamhet? Curry (2005) har gjort undersökningar 

om hur en person blev bemött när hon bad om tips för en bokklubb för att öka 

förståelsen mellan homo- och heterosexuella. Det hade varit intressant att se en 

liknande undersökning i dag men med ett fokus på media med antingen asexualitet eller 

polyamoröst innehåll. Blir personer som frågar efter det bra eller dåligt bemötta?  

 

Det har skrivits lite om intersexpersoner. Fox (2016) har skrivit om hur intersex har 

klassificerats och hur det lett till att media om intersexpersoner hamnat bredvid media 

som ger bilden av att intresexpersoner skulle vara något märkligt eller till och med 

monstruöst. I Serving LGBTIQ Library and Archive Users (2011) finns ett kort kapitel 

om hur biblioteket kan arbeta för att inkludera intersexpersoner men jag hade gärna sett 

mer forskning för att normalisera och även upplysa om gruppen. Hur den talas om och 

klassificeras och deras behov i förhållande till informationssökning och bibliotek.  

Slutligen hade jag gärna sett forskning gällande ickebinära personers i förhållande till 

bibliotek.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

Syftet med min intervju är att få veta mer om hur biblioteket och du som bibliotekarie 

har arbetat med unga hbtq-personer både i samband med att ni fick hbtq-certifiering 

men även efter. Speciellt är det vad som intresserar mig då jag inte direkt sett så 

mycket skrivit om hur en fortsätter att arbeta med målgruppen hbtq-personer efter att 

hen väl börjat och t.ex. skaffat en certifiering.  

Jag kommer att använda mig av queerteori när jag skriver uppsatsen.   

Uppsatsen eller den här intervjun är inte på något sätt tänkt att vara en utvärdering av 

biblioteket eller arbetet med certifiering. 

Efter intervjun kommer jag att skapa en enkät på internet för ungdomar att fylla i. Jag 

vill genom det kunna få en vidare bild och få reda på hur målgruppen tänker om 

biblioteks hbtq-arbete.   

I uppsatsen kommer jag använda mig av fingerade namn. 

 

Berätta lite om dig själv? Var är du utbildad? Hur länge har du arbetat här? 

 

Frågor om bakgrund. Först är jag intresserad av att veta hur biblioteket arbetat 

tidigare, innan och när ni arbetade med själva certifieringen. 

 

Vad ledde till bibliotekets beslutet att skaffa HBTQ-certifiering? 

 

Berätta om hur det gick till.  Och hur du som enskild person var involverad och 

arbetade? 

 

Var alla anställda som var med under certifieringen lika involverade? 

 

Fanns det några motsättningar? 

  

Vilka var de största förändringarna som biblioteket behövde göra? 

 

Frågor om nuläget. Dessa frågor kommer främst handla om personal, 

biblioteksrummet, indexering och liknande.   

 

Jag tänker mig att personalen, åtminstone till viss del har förändrats sedan ni fick 

certifieringen. Hur involveras nya medarbetare? 

 

Hur tänker du kring indexering i katalogen för att underlätta sökning på material med 

hbtq-tema? Hur fungerar det nu? Fick ni ändra något i och med certifieringen? 

 

Gällande biblioteksrummet. Hur skyltar och märker biblioteket ut böcker och annan 

media med hbtq-tema? 

 

Vad ser du för för- och nackdelar med att t.ex. märka på ryggen eller ha en speciell 

hylla? 
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Arbetar biblioteket för att få in hbtq även i t.ex .skyltningar, programpunkter och 

annat som inte tydligt har en sådan koppling? 

 

 

Mötet med låntagare och besökare. 

 

Gör ni något för att involvera låntagarna i hbtq-relaterat arbete? 

I så fall hur? 

  

Har du upplevt att det finns besökande ungdomar på biblioteket som har en 

homofobisk jargong 

 

Vad gör du i så fall åt det? 

 

Hbtq är en bred grupp, med många olika typer av människor.  Har det hänt att 

biblioteket smalnar av mot vissa undergrupper? 

 

Det kan upplevas som om vissa undergrupper syns mer och att andra blir mer 

osynliggjorda.  Jag tänker t.ex. på Asexuella, aromantiker, pollyamorösa och intersex.  

Har biblioteket gjort något specifikt mot de grupperna? 

 

Har biblioteket någon strategi för att arbeta för unga som är "i garderoben"? 

I så fall hur? 

 

Har du på något sätt att arbeta mot hbtq- ungdomar som inte redan är vana 

biblioteksbesökare? 

I så fall vad? 

 

Framtiden. Här kommer det att följa några frågor om hur framtiden ser ut 

gällande bibliotekets hbtq-arbete. 

 

Har ni tankar på att utveckla arbetet för unga hbtq-personer mer? 

I så fall hur? 

 

Som jag förstått det ska certifikatet förnyas vart tredje år. Hur tänker du kring det? En 

omcertifiering? 

 

Hur ser du på framtiden gällande bibliotekets hbtq-arbete ur ett samhällsperspektiv? 

Ser den ljus ut eller finns det något som skulle kunna sätta käppar i hjulet? (t.ex. 

budgetnedskärningar, politiska högervindar m.m.) 

 

 

När jag hörde av mig så kanske du hade egna funderingar, utifrån det: 

Är det några frågor du trodde jag skulle ställa som inte kom? 

Något mer att lägga till? 
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8.2 Bilaga 2 – Enkät 
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