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Title 

Queer librarian’s relation to LGBTQI-work at public and school libraries 

 

Abstract 

Work related to LGBTQI is in some places an important part of libraries, but is also 

in some places questioned or not prioritised. Part of libraries work with LGBTQI-

questions is having a so called rainbow shelf, with works related to LGBTQI 

themes, or getting a LGBTQI-certification through the organisation RFSL, which 

gives information and teaches methods of including LGBTQI matters.  

 

The aim of the thesis is to investigate queer librarians’ relation to the LGBTQI work 

at public and school libraries to get a better understanding on how libraries can 

work with LGBTQI questions.  

 

The study is based on theories about social acknowledgement by Axel Honneth, 

recognizing that acknowledgement of vulnerable groups has had a driving factor in 

development. Queer theory is used to understand how heteronormativity affects 

society and makes norms about sexuality, gender and expression. Queer theory 

criticises that there is a “natural” link between sex, gender and sexual orientation. 

Furthermore, theories about norms are used to discuss how norms can be challenged 

in the library.  

 

The study uses a qualitative method by interviewing five librarians that identify as 

queer about their workplace and the LGBTQI work taking place there. This is done 

to get a better understanding of how they view their identity in relation to their 

workplace and how they view the common strategies of LGBTQI work, for 

example rainbow shelves and LGBTQI-certification. The study also uses a 

qualitative analysis to analyse the interview findings. The analyse focuses on the 

librarian’s identity in relation to their workplace, how the LGTBQI work both can 

make LGBTQI issues visible and indicatory, the library as a safe space, as well as 

challenges and the future of LGBTQI issues.  

 

Findings include that there is a conflict between what the library law establishes, 

what the local municipality prioritizes and what is important to the librarians. The 

librarians refer to their identity when they describe their relationship with their work 

and their workplace. The librarians both consciously and unconsciously works 

toward making the library a safe and inclusive place where patrons can be and 

discover who they are. The librarians differ in opinions about strategies to work 
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with LGBTQI-questions but reasons in similar ways about pros and cons of 

working in a specific way. 
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1. Inledning 

Idag arbetar biblioteken på många sätt för att lyfta hbtqi-frågor, i de fysiska 

miljöerna med skyltning och evenemang och i de digitala med boktips och resurser.  

Nyligen hbtqi-certifierades Svalövs bibliotek, vilket fått mycket uppmärksamhet i 

media och fångade mitt intresse för frågan. Certifieringen marknadsfördes på 

Svalövs biblioteks facebook-sida, men samma dag plockades inlägget ner. 

Sydsvenskan rapporterar om händelsen och intervjuar Teddy Nilsson, 

kommunstyrelsens ordförande, samt Stefan Larsson, kommunchef, som menar att 

de inte sätter stopp för hbtqi-certifieringen utan att utbildningen inte har beställts 

enligt upphandlingsreglerna (Arvidsson 2021). Eleanor Pavlov, medlem i Svensk 

biblioteksförenings Expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+, svarar i en 

debattartikel och menar att deras agerande ändå signalerar att de är emot att 

folkbiblioteket informerar om sitt hbtqi-arbete. Hon skriver: 

 

Regnbågsflaggor och information om att ett bibliotek är hbtq-certifierat eller liknande 

signalerar att där finns kunskap om hbtq-området. Det skapar trygghet. Att som i Svalöv 

gömma undan hbtq-satsningar gör det motsatta. 

Pavlov (2021) 

 

Hur Svalövs bibliotek själva uppfattar situationen hade varit intressant att få ta del 

av, tyvärr får de för närvarande inte kommentera sitt hbtqi-arbete. Situationen visar 

att hbtqi-arbetet vid bibliotek inte är så självklart som det ibland kan verka, vilket 

jag ville undersöka vidare. Därmed har jag studerat de som påverkas mest av och 

kämpar hårdast för dessa frågor, bibliotekarier som själva definierar sig som queer. 

1.1 Bakgrund 

 

Hbtqi-personer har inte haft en självklar del i historien, i litteraturen eller i de 

offentliga rummen, men många förändringar har skett under de senaste åren och 

idag har hbtqi-personer på flera sätt lagligt samma rättigheter i Sverige. Nedan 

presenteras en historisk översikt för att sätta hbtqi-rättigheter i en kontext, för att 

sedan presentera läget idag, samt i specifik relation till bibliotek. En bakgrund ges 

tidigt i uppsatsen för att ge en kontext och förståelse för uppsatsens 

undersökningsområde. 
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1.1.1 Hbtqi-historia – brottsligt, sjukdom, acceptans 

 

Homosexualitet blev ett begrepp först under sena 1800-talet, och användes främst 

inom den tyska vetenskapen, som svenska läkare var influerade av och begreppet 

spred sig till Sverige. I och med att begreppet fick fäste och läkarna definierade 

homosexualiteten som avvikande, skapades begreppet heterosexuell som dess 

motpol och ansågs vara den normala sexualiteten. Detta ledde till uppdelningen av 

människor i antingen heterosexuella eller homosexuella, och den heterosexuella 

normen blev tydlig. I och med indelningen i dessa kategorier uppkom även 

bisexualitet som begrepp. (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 

112–113; 118) 

 

Under den här tiden försökte även läkarvetenskapen bota homosexualitet och 

komma fram till dess ”orsak”. Under slutet av 1800-talet definierades både 

könstillhörighet och sexualitet och ansågs beroende av varandra. Sexuella 

samkönade relationer var i Sverige straffbara fram till 1944. Lagen gällde både 

kvinnor och män men tillämpades främst på män. Den lesbiska identiteten är nära 

kopplat till kvinnorättskampen, det blev för många ett politiskt val att leva lesbiskt 

och frigöra sig från män. (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 112; 

118–120; 128) 

 

Under de åren homosexualitet var olagligt förändrades lagen och hur den 

tillämpades. Från början syftade den på ”onaturliga handlingar” i sexuella 

situationer oavsett kön, men under början av 1900-talet dömdes främst vuxna av 

samma kön. I och med läkarkonstens intresse växte en annan syn fram där 

homosexualitet sågs som en sjukdom. I och med detta fanns även en del sympatier 

för homosexuella. Detta ändrades dock i mitten av 30-talet då ett förslag på 

avkriminalisering stoppades med motiveringarna att ungdomar skulle förföras av 

äldre homosexuella samt utifrån oron att homosexuella skulle bli mer öppna med 

sin identitet. Nu ökade antalet rättsfall och många dömda blev satta på 

mentalsjukhus. En sträng lag gick från att inte tillämpas särskilt ofta till att tillämpas 

och regleras som en medicinsk fråga. (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 

2015, s. 139–142) 

 

År 1944 blev homosexuella handlingar tillåtna för vuxna. Efter andra världskriget 

började homosexuella och transpersoner kunna definiera sig själva genom olika 

organisationer och därmed var rättsväsendet och vetenskapen inte de enda 

framträdande rösterna. Under denna tid utvecklades den homosexuella subkulturen 
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men samtidigt fanns en stor moralpanik kring homosexualitet. Samhällsklimatet var 

homofobiskt och få vågade vara öppna med sin läggning. I oktober 1950 bildades 

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Anonymitet var av vikt och för 

att bli medlem i RFSL krävdes intyg från två andra medlemmar. (Norrhem, 

Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 145–146) 

 

På 70-talet förändrades kampen och var mer inriktad på frigörelse. Det är svårt att 

säga exakt vad som ledde till denna förändring, men 60-talets sexuella frigörelse 

och Stonewallrevolten inspirerade många rörelse att bli mer revolutionära. Sveriges 

första gaydemonstration anordnades i Örebro 1971 och 70-talet präglades av en ny 

öppenhet. År 1979 ockuperade homosexuella Socialstyrelsen för att demonstrera 

mot att homosexualitet räknades som en sjukdom. Under 70-talet förändrades 

mediernas ton från homofobisk till ökad förståelse, dock skildrades homosexualitet 

fortfarande som en svårighet, vilket även blev tonen under aidsepidemin. Under 

denna tid var det mycket fokus på männen men under 90-talet blev synligheten 

större och präglades av en kamp om reproduktion och äktenskap vilket även satte 

kvinnorna i fokus. (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 147–149; 

153) 

 

Transpersoners rättigheter förändrades stort under 1900-talet, från att definieras i 

samband med homosexualitet och vara förknippat med just sexualitet till att deras 

könsuttryck såg som något skilt från deras sexualitet. Detta skedde dels genom att 

sexualitet kom att frånkopplas en maskulin stereotyp för lesbiska och en feminin 

stereotyp för bögar, dels genom att transpersoner fick större möjlighet att själva 

påverka vilka de var. Sedan 50-talet har synen på könstillhörighet förändrats vilket 

gett upphov till nya begrepp och identiteter, där transperson är ett paraplybegrepp 

för personer som inte inordnar sig i könsnormerna. (Norrhem, Rydström & 

Markusson Winkvist 2015, s. 162–163; 165) 

 

Under 90-talet fick queerteorin och queeraktivismen ett större genomslag. Ordet 

queer, som i England och USA tidigare hade använts som ett skällsord om 

homosexuella användes nu av homosexuella och transpersoner själva. Rörelsen 

menade att den tidigare kampen hade fokuserat för mycket på tolerans av 

majoritetssamhället och att framställa homosexuella som ”helt vanliga” människor. 

Queerrörelsen ville istället konfrontera majoritetssamhället och dess normer. I och 

med att homosexuella fick mer acceptans, gjordes detta på bekostnad av andra inte 

lika accepterade identiteter, vilka tog avstånd till den tidigare gayrörelsen. Termen 

queer, som betecknar det som inte ingår i normen, förespråkades därmed som mer 
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inkluderande. Nu ändrades också den akademiska forskningen som tidigare hade 

fokuserat på homosexuellas erfarenheter, till att problematisera hur sexuella normer 

förändras, upprätthålls och ifrågasätts. (Ambjörnsson 2016 s. 25–28; 33–34) 

 

Från 90-talet fick hbtqi-personer ökade lagliga rättigheter i Sverige. År 1995 trädde 

partnerskapslagen i kraft vilket tillät samkönade par att ingå så kallat registrerat 

partnerskap. Partnerskapslagen tillät först inte föräldraskap men från 2003 kunde 

samkönade par ansöka om att bli adoptivföräldrar. Sedan 2006 har lesbiska par och 

ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning. År 2009 ersattes 

partnerskapslagen av en könsneutral äktenskapslag. Samma år togs diagnosen 

transvestism bort, som räknades som en beteendestörning. Från 1999 respektive 

2009 ingår sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck i de sju 

diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. (Norrhem, Rydström & 

Markusson Winkvist 2015, s. 152; 164; 176) 

 

Genom internet och sociala medier har möjligheterna förändrats för hbtqi-personer 

över hela världen. Sedan 80-talet har olika nätverk växt på internet med hemsidor, 

mejllistor och forum, vilket möjliggjort kontakt och information mindre beroende 

av plats och lokala verksamheter. (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 

2015, s. 154) 

1.1.2 Hbtqi-rättigheter idag  

 

Utvecklingen har gått långt och i Sverige idag har hbtqi-personer på många sätt lika 

lagstadgade rättigheter. Däremot finns det fortfarande bestämmelser som gör 

skillnad på heterosexuella och homosexuella, cis-personer och transpersoner. I år 

kom till exempel ett förslag på en ny lag som automatiskt gör båda samkönade gifta 

partners till lagliga föräldrar när de skaffar barn, något som heterosexuella gifta par 

alltid har haft rätt till (Sveriges radio 2021). Ett annat exempel är hur transpersoner 

behöver gå igenom en lång process av vård för att juridiskt få byta kön (Norrhem, 

Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 164).  

 

Även inom hbtqi-rörelsen uppstår konflikter. Den moderna homopolitiken präglas 

av ett antingen/eller-tänkande där dikotomin homo/hetero upprätthålls av både 

heterosexuella och homosexuella, vilket gör att många bisexuella upplever att de 

osynliggörs. Homonormativitet kan användas som begrepp för att beskriva normer 

som finns inom homosexuella subkulturer. I och med samhällets ökade acceptans 

för homosexualitet har homonormerna anammat andra normer som tvåsamhet, 
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trohet och ett avståndstagande från bland annat polyamori, anonymt sex och 

bisexualitet. Även transpersoner har uteslutits med argumenten att de endast 

bekräftar folks fördomar om hur en kvinna eller man ska klä sig och agera. 

(Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 155–156; 158) 

 

Sedan 1970-talet har det arrangerats Frigörelsemarscher för hbtq-personers 

rättigheter, vilket ersattes av Prideparaden under 90-talet. Ända sedan dess har 

dessa arrangemang vuxit. Samtidigt leder denna synlighet även till ökat våld och 

diskriminering. (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist 2015, s. 154) 

 

Vidare har hbtqi-personer sämre hälsa, vilket har samband med att de i högre 

utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld (Folkhälsomyndigheten 

2015). År 2014 beslutade regeringen därför att ta fram En strategi för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 

som beskriver områden för att förbättra hbtqi-personers rättigheter 

(Regeringskansliet 2014). Strategin beskriver vissa fokusområden som särskilt 

viktiga, däribland kulturområdet (ibid. s. 5). I år har regeringen beslutat om 

ytterligare statsbidrag till kommuner och regioner som genomför 

utbildningsinsatser som ökar kunskapen om hbtqi-personer, i syfte att främja hbtqi-

personers rättigheter och möjligheter (Socialstyrelsen 2021).  

1.1.2 Bibliotekets uppdrag i relation till hbtqi 

Bibliotekslagen är central för bibliotekets arbete i Sverige: 

 

2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

SFS 2013:801 

 

Vidare lyder Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) §1: 

 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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Diskrimineringslagen kräver förebyggande arbete av diskriminering i utbildning 

och arbete (SFS 2008:567). Därmed är bibliotekets del i att förebygga 

diskriminering mot hbtqi-personer klargjort.  

 

ÅR 1949 antog FN-organet UNESCO ett biblioteksmanifest i samarbete med IFLA 

(International Federation of Library Associations and Institutions). 

Biblioteksmanifestet fastslår principer och värdegrunder för bibliotek världen över 

för att ge kunskap och information till invånarna. Manifestet lyfter vikten av 

biblioteket för fri tillgång till information och åsiktsfrihet och dess betydelse för 

bildning, samhällsutveckling och demokrati. (Svensk biblioteksförening 2014, s. 3) 

I manifestet fastslås sex etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister 

varav regel 2. Ansvar gentemot enskilda personer och samhället beskriver: 

I sin strävan att främja delaktighet och motverka diskriminering ser bibliotekarier och andra 

informationsspecialister till att ingen förvägras rätten att få tillgång till information samt att 

skälig service ges till alla oavsett ålder, medborgarskap, politisk övertygelse, fysisk eller mental 

förmåga, könsidentitet, kulturell bakgrund, utbildning, inkomst, immigrations- och 

asylsökningsstatus, civilstånd, härkomst, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. 

 (Svensk biblioteksförening 2014 s. 68)  

Genom dessa lagar och regler blir det tydligt att hbtqi-arbete ska ingå i bibliotekets 

verksamhet.  

 

Vidare har svensk biblioteksförening olika expertnätverk bestående av medlemmar 

för att dela erfarenheter, bidra med kompetensutveckling och diskussioner. 

Nätverken är även en resurs och kunskapsbank. (Svensk biblioteksförening u.å.) 

Däribland finns Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+ som arbetar 

med bibliotekens kompetens inom hbtqi-frågor, normkritiska perspektiv samt för 

ett likvärdigt bemötande där det är tydligt att alla välkomnas och omfattas i 

bibliotekens arbete. Expertnätverket har även tagit fram riktlinjer och 

rekommendationer för hur bibliotek kan arbeta med hbtqi-frågor i sin verksamhet 

(Svensk biblioteksförening 2018). De rekommenderar bland annat att ha en 

arbetsgrupp med ansvar att ta fram en plan för bibliotekets verksamhet, förankra 

hbtqi-arbetet i styrdokument, se till att all personal genomgår en 

kompetensutbildning, samt samverkan med andra verksamheter och organisationer 

med hbtqi-perspektiv. (Svensk biblioteksförening 2018) 

 

1.1.3 Hbtqi-arbete i skolan 

Under 2017 granskade Skolinspektionen kvaliteten i sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan, vilket publicerades i rapporten Sex och 
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samlevnadsundervisningen (2018). Granskningen hade som syfte att bidra till 

utveckling, lyfta fram framgångsfaktorer och att visa på områden för förbättring för 

att i högre grad nå målen med undervisningen. Rapporten fastslår att det finns ett 

stort behov av kompetensutveckling gällande undervisningen, däribland hbtqi-

frågor vilket lärarna saknar kunskap inom. Gällande undervisningen om normer och 

hbtqi får eleverna främst lära sig om dessa, men får inte reflektera över vilka 

konsekvenser rådande normer kan ha på sexualitet, identitet och relationer. Enligt 

rapporten undervisar 6 av 10 lärare om normer, men endast 3 av 10 om hbtqi-frågor. 

Vidare saknar 4 av 10 skolor lärare som är utbildade inom hbtqi. I många fall 

förekommer undervisning om kön och hbtqi endast under specifika temadagar, och 

eleverna menar att det i skolans vardag inte nämns. Rapporten menar att det är 

viktigt för skolan att arbeta främjande och förebyggande med hbtqi-frågor med ett 

normmedvetet förhållningssätt, för att alla elever ska få kunskap och känns sig 

inkluderade oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Rapporten visar 

däremot att detta endast sker på ett fåtal skolor. (Skolinspektionen 2018) 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Som ovan beskrivits har hbtqi-personer en historia kantad av förtryck och 

diskriminering, men också av arbete och kamp som har lett till förändringar. Idag 

är de lagliga rättigheterna starka men samtidigt bemöts hbtqi-personer av fördomar 

och diskriminering på offentliga platser, i skola och arbete. Bibliotek har en laglig 

skyldighet att finnas tillgängliga för alla, och hbtqi-personers rättigheter stärks av 

lagar och riktlinjer som bibliotek måste förhålla sig till. Bibliotek arbetar på olika 

sätt för hbtqi-personers behov, där det kan vara allt ifrån en självklar del av 

verksamheten till ett omdebatterat ämne. Arbetet påverkas av lokala politiker och 

makthavare men även de personer vid arbetsplatserna som tar initiativ och arbetar 

för en inkluderande miljö.  

 

Syftet med studien är därmed att undersöka queera bibliotekariers relation till hbtqi-

arbete vid svenska folk- och skolbibliotek för att få en bredare förståelse för hur 

bibliotek kan arbeta med hbtqi-frågor. Vidare är syftet att bidra med forskning kring 

hur bibliotek kan arbeta med sitt demokratiuppdrag och inkludera en specifik grupp.  

 

Frågeställningarna för studien är:  

  

• Hur resonerar queera bibliotekarier kring bibliotekens hbtqi-arbete? 

• Hur upplever queera bibliotekarier sin arbetsplats i förhållande till hbtqi-

frågor? 
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• Hur resonerar queera bibliotekarier kring sin identitet i förhållande till sitt 

arbete som bibliotekarie?  

• Hur anser queera bibliotekarier att bibliotek kan arbeta med hbtqi-frågor?  

1.3 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till Sverige och svenska bibliotek; bibliotekarier anställda på 

bibliotek i Sverige intervjuas. Undersökningen kommer dock relatera till 

internationella studier om hbtqi och biblioteks- och informationsvetenskap. Studien 

är även avgränsad till folk- och skolbibliotek, främst för att begränsa uppsatsens 

omfång samt att inga queera bibliotekarier anställda vid universitetsbibliotek 

lyckades identifieras.  

1.4 Begreppsförklaringar och definition 

1.4.1 Hbtqi 

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer 

med queer identitet och intersexidentiteter (RFSL 2019). Olika termer används, till 

exempel hbtq eller hbtqia+ för att inkludera personer med olika sexuella läggningar 

och könsidentiteter. Jag har valt att använda just termen hbtqi då RFSL 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter) använder termen och för att begränsa mig till ett 

begrepp. För en beskrivning av de olika identiteterna, samt begrepp som används i 

samband med dessa och i denna studie, se bilaga 2.  

 

Att använda paraplybegreppet hbtqi är inte en helt enkel fråga. Som en av mina 

informanter uttrycker det ”bara för att jag identifierar mig med en eller två av 

bokstäverna betyder inte att jag har kunskap om de andra”. Meningen är inte att 

klumpa ihop deras berättelser som ”hbtqi-personer”. I den här kontexten anser jag 

att begreppet är användbart för att kunna beskriva ett fenomen och ett arbete som 

många bibliotek definierar utifrån begreppet. Queerteori, vilket används i denna 

uppsats, syftar på att belysa normer kring kön, genus och sexualitet.  I samband med 

det är hbtqi ett användbart begrepp som samlingsnamn.  

 

1.2.3 Hbtqi-certifiering  

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter) erbjuder Hbtqi-certifiering för företag och 
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myndigheter. Utbildningen ger information och kunskap om “normer kopplade till 

kön och sexualitet, inkluderande arbetsmiljö, hbtqi-personers livsvillkor, samt vad 

ett hbtqi-kompetent bemötande innebär”. Utbildningen genomförs under 5 månader 

där de anställda genomgår utbildning och utvecklar en handlingsplan för 

kommande tre år. Tre år senare hålls en workshop för att uppdatera handlingsplanen 

för kommande tre år. Då genomgår även nya anställda i verksamhet hbtqi-

utbildningen. (RFSL 2020a). 

 

RFSL har erbjudit hbtqi-certifiering sedan 2008 (RFSL 2017). Idag är 25 bibliotek 

hbtqi-certifierade (dock räknar vissa bibliotek sina områdesbibliotek separat och 

vissa inte) (RFSL 2020b). Hbtqi-certifiering har även fått kritik för att ha höga 

kostnader, vilket gör det svårt för många aktörer att bli hbtqi-certifierade (Sveriges 

radio 2016).  

 

Sofie Samuelsson (2016) skriver i boken Normkritik, hbtq och folkbibliotek - Ett 

försök om Hallonbergens biblioteks process mot att bli hbtqi-certifierade. Syftet 

med boken är enligt Samuelsson inspirera andra bibliotek att möjliggöra en 

verksamhet för alla och hur ett normkritiskt perspektiv kan vara relevant för 

bibliotek. Fokus i boken är vad biblioteken signalerar, vilka normer som befästs och 

hur man kan arbeta inkluderande. Samuelsson (2016, s. 33) menar att processen gav 

personalen en möjlighet att reflektera över fördomar och värderingar, och vad som 

skulle kunna utvecklas. I och med certifieringen har de även tagit initiativ för att 

säkerställa att det normkritiska arbetet ska kunna fortsätta (ibid. s.  44–45).  

 

1.2.4 Regnbågshylla 

Regnbågshylla är ett begrepp eller titel som flertalet bibliotek använder på en hylla 

där de placerar böcker som handlar om eller relaterar till hbtqi-frågor. Även "hbtq-

hylla" förekommer som benämning. Att ha en regnbågshylla är ett av de synligaste 

och vanligaste sätten att arbeta med hbtqi-frågor på bibliotek.  
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning kring bibliotek och information i relation till 

hbtqi, samt forskning om htbqi-personers erfarenheter i olika kontexter, först i en 

svensk och sedan internationell kontext. Uppsatserna och artiklarna är skrivna inom 

biblioteks- och informationsvetenskap om inget annat anges. Nedan används de 

eller den termen (hbt, hbtq, eller queer osv) som författarna själva använt i sin 

studie.  

2.1 Forskning i en svensk kontext 

2.1.1 Bibliotekens perspektiv  

 

I masteruppsatsen Ingen ska ha en regnbågshatt: Om biblioteks arbete med hbtq-

inkludering efter en hbtq-certifiering undersöker Johanna Taller (2019) hur hbtq-

certifiering har påverkat biblioteks hbtqi-arbete och hur de kan fortsätta sitt arbete 

att inkludera hbtq-personer efter certifieringen. Taller fokuserar främst på 

biblioteksmiljön, bibliotekarien och mötet mellan bibliotekarie och låntagare med 

fokus på trygghet. Studien finner att det finns en risk att hbtq-certifieringen ses som 

att jobbet är gjort, men att bibliotekarierna är medvetna om detta. Det finns skilda 

åsikter om regnbågshyllan, som kan göra hbtq-medier mer synliga men samtidigt 

framställa dem som skilda från normen.   

 

Åsa Abrahamsson undersöker i masteruppsatsen Olika barn leka bäst? - En analys 

av bibliotekspersonalens tankar om hbtq-arbete på ett barnbibliotek 

bibliotekspersonalens erfarenheter vid ett hbtq-profilerat barnbibliotek. Studien 

finner att bibliotekets regnbågshyllor kan lyfta fram en grupp som annars 

osynliggörs och göra materialet lätt att hitta men att dessa hyllor samtidigt bidrar 

till att peka ut hbtq som någonting annorlunda och befäster traditionella 

könsidentiteter, medan heteronormen får stå oemotsagd. Bibliotekariernas arbete 

med att inkludera hbtq-material i boktips och sagostunder var däremot ett sätt att 

utmana heteronormen.  

 

Maria Broman och Malena Jäder undersöker i uppsatsen HBTQ och Folkbibliotek 

(2014) bibliotekariers syn på hbtq-arbetet och vad det får för konsekvenser för 

arbetet. Broman och Jäder resonerar, precis som tidigare nämnda studier, över 
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regnbågshyllan som både exkluderande och synliggörande. Därutöver är ekonomi 

och storlek avgörande om biblioteket har möjlighet att ha flera exemplar av en bok 

som kan placeras både på en särskild hylla och bland den övriga litteraturen. Vidare 

finner de att utbildning och kunskap kan utveckla hbtq-arbetet.  

 

Eleonor Pavlov och Karin Westeman (2013) undersöker i uppsatsen Ovan 

Regnbågen – Inkluderande hbtq-arbete i Hallonbergen och på andra folkbibliotek 

Hallonbergens biblioteks hbtq-certifiering och hur normer relaterade till genus och 

sexualitet kan ta uttryck i biblioteksverksamhet. De finner att biblioteket kritiskt 

behöver granska sin egen verksamhet för att kunna inkludera alla, och hbtq-

certifiering kan vara ett sätt att göra just det. Genom att arbeta med normer och 

värderingar kan biblioteket bli en trygg och säker plats som ger behövlig 

information till hbtq-personer specifikt, och alla låntagare kan gynnas. Pavlov och 

Westeman menar att det finns en oförståelse varför detta är något biblioteken ska 

arbeta med, vilket gör det viktigt att knyta an till det lagstadgade uppdraget, där 

också interna styrdokument kan skapa goda förutsättningar för ett fortsatt arbete 

med hbtq-frågor. De lyfter vidare vikten av att arbeta med inkluderande av 

materialet på alla ställen för att synliggöra hbtq på bibliotek.   

2.1.2 Låntagarens perspektiv 

Anna Helm Hannervik och Tina Lindahl (2016) undersöker i sin kandidatuppsats 

Att utpeka för att inkludera -En intervjustudie om folkbibliotekens regnbågshyllor 

hbtq-användares perspektiv på regnbågshyllor. Studien finner att en majoritet av de 

intervjuade inte ville ha en sådan hylla och att de föredragit att den skulle varit en 

del av det övriga beståndet. Dock anser de att det är ett positivt initiativ från 

bibliotekens håll. En digital hylla ansågs mer positivt än en fysisk. 

 

 

Matilda Falck & Ida Holmlund intervjuar lesbiska och queera personers upplevelser 

av folkbibliotek i masteruppsatsen ”Alltså man vill ju kunna identifiera sig”: 

Lesbiska och queera biblioteksanvändares levda erfarenheter av folkbibliotek 

(2016). Falck och Holmlund undersöker specifikt identitet, säkra platser och behov. 

Studien finner att identifiering med en grupp har varit en viktig del av 

informanternas utforskande av sin identitet, och att biblioteket har varit en viktig 

väg till detta, främst genom litteratur. Studien finner att biblioteken har haft en 

viktig roll för de intervjuade främst som ett sätt att ta del av kultur som relaterar till 

deras grupp. Biblioteket kan både hjälpa och hindra personer att utforska sin 

identitet, vilket informanterna upplevt genom att materialet inte har varit synligt i 

hyllorna eller genom klassifikationen, men även genom interaktioner med 
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bibliotekarier. Under vissa perioder i informanternas liv har vikten av anonymitet 

varit av vikt, vilket påverkat deras tillgång till information.  

 

Miranda Andersson undersöker i sin magisteruppsats Ung och gay: 

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

som titeln nämner informationsbehovet hos unga homo- och bisexuella genom 

intervjuer. Uppsatsen fokuserar på vilka källor som är viktiga och hur de används, 

vilken betydelse som bibliotek har och problem i informationssökningen. Studien 

fann att internet var den vanligaste informationsvägen, men även att biblioteket var 

betydelsefullt. I samband med deras komma- ut- process förändrades 

informationsbehovet från information om den sexuella läggningen till information 

som rör hbt-personers vardag och rättigheter. För ungdomarna var det även viktigt 

att hitta andra personer att identifiera sig med, från karaktärer i böcker till andra 

unga hbt-personer via olika forum. Problem de stötte på vid informationssökning 

var att materialet ofta var föråldrat eller innehåll olika fördomar. Studien finner 

även att informanterna inte hade använt skolbibliotek för informationssökningen 

samt att skolans sexualundervisning tog upp hbt flyktigt om än alls.  

 

2.1.3 Normbrytande familjebildning 

Per Nordén undersöker i sin avhandling Regnbågsungar - Familj, utbildning, fritid 

(2018) hur barn till hbtqi-personer, även kallat Regnbågsungar, har navigerat och 

förhållit sig till detta i relation till familj, utbildning och fritid. Nordén finner att 

barnen behöver hantera olika konflikter som uppkommer i utbildning, där skolan 

inte genomför sitt institutionella uppdrag; i de fall där sexualitet, könsöverskridande 

identiteter eller icke-traditionella familjeförhållanden behandlas, befästs 

heteronormen och maktrelationer (s. 149–150). I skolan behöver regnbågsbarnen 

regelbundet hantera situationer där deras familjeförhållanden eller homosexualitet 

och transfrågor berörs i undervisning eller sociala situationer. Detta tvingar barnen 

att förklara sin situation, utbilda sin omgivning och även i vissa fall hantera 

konflikter med inslag av våld. På ett liknande sätt behöver de agera i 

fritidsammanhang då deras familjesammanhang uppmärksammas vara annorlunda 

från de andra barnens. Detta utpekande leder till att de stoppas från att vara en del 

av gemenskapen. (Ibid. s. 177–178) Nordéns avhandling är skriven inom Barn- och 

ungdomsvetenskap, men relaterar till min studie på flera sätt: genom att studera 

familjer med hbtqi-personer, heteronormen, samt undersöka en skolkontext.   
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2.2 Forskning i en internationell kontext  

 

2.2.1 Hbtqi och informationsbehov 

 

Robinson (2016) ger i artikeln Overcoming Social Exclusion in Public Library 

Services to LGBTQ and Gender Variant Youth en överblick över forskningen kring 

hbtqi och bibliotek som hon menar inte är tillräcklig. Forskningen fokuserar ofta på 

hur samhället har misslyckats med att stötta unga hbtqi-personer, istället för att 

studera vad hbtqi-personer har för informationsbehov. Robinson tar vidare upp ett 

populärt inslag bland bibliotek i USA: att anordna en hylla med hbtqi-böcker under 

vad som kallas “LGBTIQ Awareness Month” under juni månad. Robinson (2016, 

s. 165) menar att detta är att göra det minsta möjliga, istället för att inkludera böcker 

med hbtqi-teman inom hela beståndets olika kategorier. Hon argumenterar för att 

dessa temporärara insatser bidrar till att peka ut hbtqi-personers som annorlunda.  

Robinson föreslår istället flera vägar att göra biblioteken till en inkluderande plats 

för hbtqi-personer, bland annat att undersöka vilka fördomar som finns närvarande 

i klassifikationssystem, inkludera olika gruppers informationsbehov i utbildningar 

i biblioteks- och informationsvetenskap och inkludera hbtqi-personer i 

utvecklingen av bibliotekens arbete. Hon beskriver vidare att passiviteten bland 

bibliotek har legitimerats genom den långlivade myten om bibliotekens neutralitet, 

men menar att tystnad inte är neutralitet. Genom att inte inkludera hbtqi-personers 

informationsbehov sänder man signalen att dessa inte är viktiga. (Robinson 2016)  

 

Aira Huttunen och Terttu Kortelainen (2020) undersöker i artikeln Meaning-making 

on gender: Deeply meaningful information in a significant life change among 

transgender people transpersoners informationssökande när de söker information 

om sin könsidentitet, och betydelsen av meningsfull information för dessa personer.  

Huttunen och Kortelainen delar in informationssökningen i fyra stadier: det tidiga 

stadiet, meningsfull informationssökning, hitta gemenskap, samt bli en del av 

gemenskapen. Studien finner att ensamhet, osäkerhet och förvirring var vanliga 

känslor i ett tidigt stadie av utforskande men att hitta givande information gjorde 

att dessa känslor avtog. Denna information hittades oftast oavsiktligt och 

slumpmässigt, endast en av de 25 informanterna hade fått information via skolan.  

När informanterna hittade rätt ord att söka fann de flera olika källor till information, 

främst online genom olika hemsidor och sociala medier, men även offline via 

organisationer och vänner. I detta stadie var negativa känslor som stress och 

frustration vanliga.  Internet gav möjlighet att ta del av andra personers erfarenheter, 



 

 18 

och vara del av en grupp, vilket blev platser där informanterna kunde känna sig 

säkra och bekväma med att ställa frågor. Detta ledde till att de fick en ökad 

självsäkerhet runt informationssökning och att utvärdera källorna. Huttunen och 

Kortelainen pekar på vikten av meningsfull information vilken möjliggjorde att 

informanterna kunde påbörja en förändring av deras könsuttryck. Studien menar 

även att socialt stöd var viktigt för att ge informanterna möjlighet att få kontroll och 

kunna påverka sin situation. (Huttunen & Kortelainen 2020) 

 

2.2.2 Säkra platser  

 

Suzie Day (2013) argumenterar i artikeln Libraries as LGBTIQ venues vikten av 

biblioteket som en säker och trygg plats för hbtqi-personer. Hon tar fasta i unga 

hbtqi-personers utsatthet, framförallt i skolan, och menar att genom att vara tydligt 

hbtqi-vänliga kan bibliotek visa att hbtqi-personer inte är ensamma, speciellt i 

mindre städer, och samtidigt informera en vidare befolkning och öka acceptansen 

generellt. (Day 2013) 

 

Peggy McEachreon (2016) undersöker olika evenemang i Nord- och Sydamerika 

riktade till hbtqi-personer i artikeln Libraries “Coming Out” in Support of 

LGBTQIA+ Human Rights and Social Justice. McEachreon finner att biblioteken 

ofta arbetar med olika utomstående organisationer och volontärer för att stötta 

hbtqi-personer. Biblioteken arbetade på ett typiskt sätt för bibliotek, genom 

bokklubbar och boksamlingar, men även genom att bidra med säkra platser för 

hbtqi-personer att socialisera. McEachreon fann en betydelse av sociala aktiviteter 

för att stötta hbtqi-personer. (McEachreon 2016) 

2.2.3 Hbtqi i profession   

K.G. Schneider undersöker i artikeln To Be Real: Antecedents and Consequences 

of Sexual Identity Disclosure by Academic Library Directors erfarenheterna av 

bibliotekschefer att vara öppna med sin sexuella läggning. Schneider fann tre 

återkommande teman: ”claiming and maintaining identity; road-paving; and a dual 

theme, being myself/just like anyone else” (2016, s. 719). Att var öppen med sin 

sexualitet var ett medvetet val hos informanterna efter tidigare erfarenheter att dölja 

den, vilket var påfrestande, och informanterna beskriver öppenheten som 

frigörande. Samtliga av de intervjuade menade att: “being diverse in any area—

including sexual identity—helped them relate to employees of all diverse 

backgrounds” (ibid. s. 724). Informanterna gjorde ofta medvetna val i förhållande 
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till sin sexualitet, som att inte flytta till ett område med mycket hbtq-fientlighet, 

eller skrev erfarenhet från hbtq-organisationer på sitt CV som ett steg i att hitta en 

accepterande arbetsplats. Som Schneider formulerar det: “To a person, rather 

than adapting to the expected norm, these leaders sought positions that would adapt 

to their queer selves.” (2016, s. 724). Flera av informanterna beskrev något som 

kallades “road-paving” av Schneider, där de med hjälp av andra hbtq-personer blev 

mer bekväma med sin identitet, eller själva hjälpte andra att bli bekväma med sin 

identitet. Genom att vara öppna med sin sexuella läggning på sin arbetsplats beskrev 

de att de var ett stöd och möjliggjorde för andra att vara öppna. Deras identitet 

gjorde även att de ofta blev sedda som en expert kring allt som relaterade till hbtq, 

vilket de själva menade att de inte var, genom att kollegor till exempel 

vidarebefordrade studenter som sökte efter material kring hbtq till just dem. 

(Schneider 2016) 



 

 20 

3. Teori 

Här presenteras de teorier som används i undersökningen. Först ges en överblick av 

kritisk teori för att ge en kontext till Axel Honneths teorier om socialt erkännande. 

Vidare presenteras queerteori med fokus på inkludering och assimilering samt 

normkritisk pedagogik som används för att förstå synsätt på hur lärande om normer 

har förändrats.  

3.1 Kritisk teori 

Kritisk teori antar en tolkande ansats i kombination med ett kritiskt ifrågasättande 

av den sociala verkligheten. Kritisk teori menar att sociala förhållande är historiskt 

skapade genom maktasymmetrier, särintressen och sociala konstruktioner, men 

även att dessa kan förändras. Kritisk teori vill uppmärksamma sociala fenomens 

politiska karaktär och kritisk reflektion över förgivettagna verkligheter. För 

empirisk forskning kan kritisk teori vara en motvikt mot en reproduktion av 

föregivettagna maktförhållanden. (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 208–209) 

 

Den kritiska teorin har sitt ursprung i Frankfurtskolan och frångick traditionella 

vetenskapsuppfattningar som objektiva och universella mönster i sociala 

förhållanden. Istället fokuserade teoretikerna på att undersöka sociala förhållanden 

i en historisk och social kontext med fokus på hur sociala förhållanden utvecklats, 

återskapas och förändras. En central del i den kritiska teorin var en syn på 

samhällsvetenskapen som användbar för att motverka repressiva sociala strukturer. 

Habermas utvecklade ett mer nyanserat synsätt på kritisk teori och räknas till den 

andra generations kritiska teoretiker. Habermas menar att samhällsproblem kommit 

att domineras av expertkunskap som lösningen, snarare än politiska och etiska 

diskussioner (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 209–210; 214–215) 

3.1.1 Erkännande  

Honneth räknas till den tredje generationens kritiska teoretiker om intresserade sig 

för makt och sociala grupper. Honneth fokuserar på det sociala erkännandets 

betydelse och vikten för gruppers upplevelse av att bli respekterade framför 

materiella strävanden och menar att kampen mellan sociala grupper är det som för 

utvecklingen framåt. (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 207; 224–225) 
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Honneth menar att det finns tre former av erkännande. Den första kan beskrivas 

som den emotionella, och handlar om att en person erkänns som en individ, med 

omtanke om personens välgång för dennes egen skull. Den andra kännetecknas av 

likabehandling, och en person erkänns ha samma moraliska tillräknelighet som alla 

andra. Den tredje formen innebär att en person erkänns ha samma grundläggande 

värde, vilket kännetecknas av begrepp som lojalitet och solidaritet. (Honneth 2003, 

s. 106–107) 

3.2 Queerteori 

Queerteori växte fram ur poststrukturalistiska tankegångar som motsätter sig en tro 

på objektiv och universell sanning. Betydelsen av något finns inte av sig själv utan 

står alltid i relation till något annat. Detta ledde även till feminismens ifrågasättande 

av traditionella kvinnliga egenskaper som något naturligt, utan menade att dessa 

skapades genom kulturella, ekonomiska och historiska omständigheter och 

händelser. Därmed ifrågasattes också uppdelningen av kvinna och man, kvinnligt 

och manligt som något naturligt. Vidare belyses språkets avsaknad av inneboende 

essens och något som istället skapar vår bild av verkligheten och därmed även våra 

identiteter och självuppfattningar. (Ambjörnsson 2016, s. 37–41)  

 

Vidare har queerteorin även ursprung i feministisk teori. Central för utvecklingen 

av queerteorin är Judith Butler och hennes teorier om kön och genus och kritik mot 

feminismens uppdelning av dessa. ” ’Begripliga genus’ är de som upprättar och 

upprätthåller en viss koherens och kontinuitet mellan kön, genus, begär och sexuellt 

beteende.” (Butler 2007, s. 68). Det förstår jag i enlighet med Ambjörnssons (2016, 

s. 92) förklaring, som skriver att även om begreppet genus syfte var att påpeka 

kulturens påverkan menade Butler att uppdelningen återskapar föreställningen om 

ett naturligt manligt och kvinnligt. Vidare menade Butler att även begreppet kön 

var format av våra föreställningar om vad biologiskt kön är. Kön och genus är en 

del av ett normsystem för hur vi ska vara kvinnor och män, men även att vi ska vara 

just kvinnor och män. Kategorierna kvinna och man ställs i motsats till varandra 

både kroppsligt och beteendemässigt och förväntas attraheras av varandra, vilket 

Butler kallar för en tvingande och neutraliserad heterosexualitet (Butler 2007, s. 

75). Endast genom en kvinnligt kodad kropp, rätt sort uppträdande och ett 

heterosexuellt begär uppfattas en person som en riktig kvinna och de som avviker 

som mindre begripliga (Ambjörnsson 2016, s. 92–95). 

 

Vidare är performativitet ett viktigt begrepp inom queerteorin, som även det utgår 

från Butlers teorier om genus, kön och sexualitet. Butler (2007, s. 28) skriver att vi 
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är fångade i en förväntan att genus utgör ett inre väsen som kan uppenbaras, ”… 

och att denna förväntan till slut frambringar den anteciperade företeelsen”. Vidare 

menar Butler (ibid. s. 28) att performativitet upprepas och att det på så sätt 

neutraliseras. Det finns olika tolkningar av Butlers begrepp och jag har valt att 

använda Ambjörnsson som menar att Butlers använder begreppet performativitet 

för att beskriva hur identiteterna kvinna och man skapas genom upprepade 

handlingar redan från födseln utifrån vad föreställningarna om vad en kvinna och 

en man är och förväntas bli (Butler 2007, s. 28; Ambjörnsson 2016, s. 112–114).  

 

Queerteorin menar att det som uppfattas som normalt skapas i relation till vad som 

pekas ut som onormalt eller annorlunda och är beroende av att peka ut det ”andra” 

som en motpol. (Ambjörnsson 2016, s. 96)  

 

Queerteori anser att sexualitet är socialt, historiskt och geografiskt konstruerad och 

ifrågasätter påståendet om stabila kategorier mellan kön, genus och sexualitet. 

Queerteori tar avstånd från heterosexualitet som en “naturlig sexualitet” och 

fokuserar på heteronormen som förtrycksmekanism. Ett centralt begrepp inom 

queerteori är heteronormativitet: antagandet att alla är heterosexuella och är det 

naturliga sättet att leva. I forskningssammanhang används begreppet 

heteronormativitet för att beskriva de handlingar, strukturer, relationer och 

institutioner som upprätthåller heterosexualiteten som enhetlig, naturlig och 

allomfattande. Det som avviker från heteronormen stämplas som fel och får 

konsekvenser som marginalisering, osynliggörande, stereotypisering, men även 

våld, fängelse eller dödsstraff runtom i världen. (Rosenberg 2002, s. 59–60; 95–96) 

 

Rosenberg menar att heteronormativiteten har två bärande principer:  

“1) uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de 

2) assimilering genom införlivandet av avvikelser i normen” (Rosenberg 2002, s. 

97) Det heterosexuella framställs som det naturliga och vanliga medan 

homosexualiteten som avvikande och problematisk ordnade i kategorier som ses 

som varandras motsatser. Den andra principen innebär att uteslutna grupper kan 

försöka ansluta sig till den dominerande. Detta kräver att de ska anpassa sig efter 

den dominerande gruppens normer och värderingar. Detta skapar ett dilemma där 

den uteslutna gruppen aldrig kan bli en del av den dominerande utan att rätta sig 

efter normerna. (Rosenberg 2002, s. 97–98) 
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3.3 Normkritik och normkritisk pedagogik  

Lotta Björkman och Janne Bromseth (2019) beskriver hur den normkritiska 

pedagogiken utvecklades. De var aktiva i ett queerpedagogiskt nätverk som 

samlades kring ett intresse om normer och makt i pedagogiskt arbete. Begreppet 

normkritisk pedagogik myntades under en studiecirkel av nätverket och utvecklades 

sedan i antologin Normkritisk pedagogik, makt, lärande och strategier för 

förändring (2010). Det normkritiska perspektivet vänder sig emot en tidigare 

toleranspedagogik, som syftade att ge information och på så sätt skapa acceptans 

om den avvikande. till att arbeta med normerna i fokus. Detta tydliggörs genom hur 

Björkman och Bromseth (2019, s. 24) formulerar det:  

De normer som skapade icke-heterosexuella och transpersoner till avvikande, var således vad 

som orsakade diskriminering.   

 

Ett exempel på hur normkritisk pedagogik, menar Ambjörnsson (2016), är hur 

RFSL:s verksamhet i skolor och utbildning har förändrats. Från att tidigare haft en 

föreläsare som själv är hbtqi och berättar om sitt liv och svarar på elevernas frågor, 

får eleverna arbeta med sina egna föreställningar kring vad som är normalt: fokus 

har skiftats från avvikaren till normen.  

 

Den normkritiska pedagogiken tar utgångspunkt i Kevin Kumashiros idéer om icke-

förtryckande utbildning. Kumashiro (2002, s. 31) beskriver fyra ansatser som har 

använts i utbildning för att utmana och förändra förtryck. Dessa är översatta av 

Bromseth (2019 s. 46) som: ”utbildning för den Andre, utbildning om den Andre, 

utbildning som är kritisk till privilegiering och andragörande och utbildning som 

förändrar studenter och samhälle”. Den första ansatsen tar in perspektiv på de behov 

som utsatta grupper har, den andra ansatsen syftar till att ge mer information där 

utsatta gruppers erfarenhet synliggörs. Den tredje ansatsen innebär kunskap om 

maktstrukturer tillsammans med den utsatta. Den fjärde ansatsen (som i Sverige 

kallas det normkritiska perspektivet) tar utgångspunkt i en poststrukturalistisk teori 

där kunskap och makt är situerad och kontextberoende, vilket ger möjlighet till en 

nyanserad förståelse av förtryck som inte är enhetliga. (Kumashiro 2002; Björkman 

& Bromseth 2019, s. 46–48)  

 

Idag finns inte en enhetlig förståelse av begreppet och ofta används endast 

begreppet normkritik för att belysa normskapande processer och maktrelationer. 

Begreppets användande har ökat stort och används nu i organisationer och politiska 

sammanhang, vilket Björkman och Bromseth menar har lett till att begreppet delvis 

förlorat sin kritiska dimension och att individers handlingar blir fokus istället för 
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strukturer. De menar att ett normkritiskt perspektiv ska innebära ett maktutmanande 

och förändrande arbete som är en process och inte en produktion med ett resultat. 

(Björkman & Bromseth 2019, s. 26; 30) 
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4. Metod 

I detta avsnitt redovisas metoderna som har använts för att samla in och tolka det 

empiriska materialet: kvalitativ intervju och kvalitativ analys. Vidare diskuteras 

etiska aspekter samt hur studien förhåller sig till begreppen kvalitet, validitet, 

reliabilitet, samt generaliserbarhet.  

4.1 Kvalitativ intervju 

Intervjuer är en användbar metod som ger insikt i och information om förhållanden 

i sociala miljöer och ger möjlighet att höra reflektion ur olika synvinklar kring ett 

samhällsfenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35; 53) Intervjuer ger 

möjlighet att utforska de intervjuades språkbruk, normer och emotioner (ibid. s. 53), 

något som är en central del i denna uppsats.   

 

Intervjuer har genomförts med bibliotekarier som identifierar sig som queer för att 

undersöka deras erfarenhet och upplevelser av hbtq-arbete vid bibliotek. 

Erfarenheterna gäller deras eget arbete, organisationen de är en del av, samt 

uppfattningen om andra bibliotek de besökt eller har kontakt med. Intervjun är 

semistrukturerad, med ett antal på förhand givna frågor som kommer ställas till 

samtliga personer (Ejvegård 2009, s. 51). Fördelen med detta är att kunna jämföra 

svaren (ibid. s. 54). Dock kommer utrymme ges för utveckling och vidare frågor 

utifrån respondentens svar: som Ejvegård (s. 54–55) menar är meningen med 

intervjun delvis att ha ett utforskande syfte. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, 

s. 38) menar på ett liknande sätt att fördelen med att inte ha ett standardiserat 

frågeformulär kan leda till nya frågor vilket gör det möjligt att utforska situationer 

som annars inte hade belysts, vilket leder till att fler nyanser och dimensioner 

behandlas. För att förhindra att intervjun går ifrån ämnet för mycket är det samtidigt 

som Ejvegård (2009, s. 53) viktigt att innan intervjun formulera syftet med den och 

tänka igenom vilka frågor som måste ställas. Frågorna bör även vara öppna, och 

låta respondenten svara fritt (ibid. s. 51). Intervjuerna utgår från en intervjuguide, 

se bilaga 1. Frågorna har, enligt anledningarna som beskrivits ovan, inte alltid ställts 

i den ordningen eller enligt den formuleringen, men har använts som ett stöd under 

intervjun för att behandla samtliga områden och kunna jämföra svaren.  

 

Samtidigt finns det vissa svagheter kopplade till intervjuer i 

forskningssammanhang, då intervjun påverkas av den sociala och språkliga 
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kontexten, och leder inte säkert till kunskaper om situationen utanför 

intervjukontexten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34–35). Intervjun ger 

dessutom en begränsad bild av ett fenomen, och leder till frågor om informanten 

gör vad den säger att de gör och forskaren tolkar situationen som informanten 

menade (ibid. s. 53–54).   

4.1.1 Urval  

Fem bibliotekarier som identifierar sig som queer har intervjuats för att undersöka 

hur de uppfattar och vad de anser om bibliotekens hbtqi-arbete. Det har inte varit 

helt lätt att få tag på informanter, men jag har utgått från Ahrne och Eriksson-

Zetterquists (2015, s. 42) rekommendation på 6–8 intervjupersoner. De (ibid. s. 42) 

menar att säkerheten då ökar att material inte endast speglar en viss persons 

specifika åsikter. Antalet har även valts i förhållande till vad Alvehus (2019 s. 73) 

beskriver som mättnad. Mättnad innebär att samma information återkommer och 

nya intervjuer inte ger betydande ny information. Dock är det viktigt att utforska 

nya infallsvinklar under intervjuerna, då mättnaden även kan vara en brist i 

intervjustrategin (ibid. s. 73).  

 

Intervjupersonerna fick jag kontakt med genom facebook-gruppen Queerlitteratur 

för queers. Gruppen är en separatistisk grupp för hbtqi-personer att diskutera 

litteratur och angränsande ämnen. Jag vill därmed klargöra min egen identitet som 

queer, vilket har möjliggjort kontakt med majoriteten av de intervjuade, detta 

diskuteras vidare i avsnitt 4.3 Etiska aspekter. I facebook-gruppen gjorde jag ett 

inlägg med en förfrågan om att intervjua bibliotekarier om deras syn på bibliotekens 

hbtqi-arbete samt queera låntagares erfarenheter av bibliotekens hbtqi-arbete. Jag 

fick svar från fem personer varav fyra arbetade som bibliotekarier samt 

identifierade sig som queer. I och med möjligheten att intervjua personer med båda 

erfarenheterna ändrade jag min frågeställning till att undersöka queera 

bibliotekarier i förhållande till bibliotekens hbtqi-arbete. Efter ett avhopp fick jag 

kontakt med två informanter genom egna kontakter. Samtliga intervjuade 

identifierade sig med begreppet queer, en som lesbisk, tre som bisexuella och en 

som pansexuell. Två av personerna var osäkra på sin könsidentitet, samtliga 

informanter föredrog pronomen hon. Samtliga informanter hade en examen i eller 

studerade för dåvarande biblioteks- och informationsvetenskap. Informanterna har 

fingerande namn för att skydda deras identitet och kallas i uppsatsen Michelle, 

Klara, Eli, Madeleine och Emelie. Michelle, Klara och Eli arbetar på skolbibliotek 

i mindre städer, Emelie vid filialer till ett folkbibliotek i en större stad, och 

Madeleine hade tidigare erfarenhet av ett folkbibliotek i en större stad. Städerna 
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eller namnen på biblioteken eller skolorna kommer inte att nämnas med anledning 

att personerna skulle ha möjlighet att tala öppet om sin arbetsplats utan risk för 

personliga konsekvenser.   

4.1.2 Genomförande  

På grund av coronapandemin har intervjuerna genomförts via det digitala verktyget 

Zoom. Verktyget har inte inneburit några direkta problem men som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 39) menar finns det olika svagheter och styrkor 

utifrån intervjuns sammanhang. De beskriver vidare att nackdelen med video-

intervjuer är att de blir mer formella, och att det är svårare att vid undersökning av 

kulturer och social miljö fånga nyanser (ibid. s. 44). Jag har i viss mån upplevt vid 

mina intervjuer att samtalen inte fortlöper lika naturligt som tidigare intervjuer jag 

gjort med personer på plats. Samtidigt har pandemin gett möjlighet att komma i 

kontakt med personer över hela Sverige, vilket inte hade utforskats i samma 

utsträckning annars, då jag hade föredragit att göra intervjuerna i ett fysiskt rum. 

Det är svårt att säga hur mycket påverkan kontexten har haft, då jag och personerna 

jag intervjuat dessutom fått en större erfarenhet av möten online. 

 

Intervjuerna har genomförts mellan den 2 och 16 mars 2021 och har samtliga varit 

ca 45 min långa. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats ordagrant, med 

undantag för uttryck som ”mm” och ”eh”. Intervjumaterialet har sedan analyserats, 

vilket beskrivs i nästa avsnitt.  

4.2 Kvalitativ analys 

För att analysera materialet används kvalitativ analys. För att genomföra analysen 

har jag arbetat efter de tre handlingarna sortering, reducering samt argumentation. 

För att få överblick över sitt material krävs sortering. Genom att återigen bli 

förtrogen med materialet som analytiker kan det ordnas och sorteras. Sorteringen 

benämns ofta som kodning, och innebär att kommentera materialet och koppla det 

till begrepp och perspektiv. En viktig aspekt är att inte bara skildra det vanligaste, 

även det som bryter mot mönstret är av vikt. Det är även viktigt att initialt närma 

sig materialet öppet och nyfiket, då forskaren omedvetet kan leta efter det som 

förstärker tesen. Sorteringen är kopplad till den teori och de begrepp som 

undersökningen utgår ifrån, vilket samtidigt bör behandlas med försiktighet så att 

analysen inte endast letar efter vad som bekräftar teorin. (Rennstam &Wästerfors 

2015, s. 220–224; 228) I enlighet med vad som beskrivs ovan har jag gått igenom 

samtligt transkriberat material flertalet gånger, markerat och kommenterat, samt 
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sorterat materialet i olika färger för att undersöka företeelser som relaterar till 

varandra i de olika intervjuerna.  

 

Att analysera “allt” är inte möjligt och reducering krävs för att kunna berätta det 

väsentliga. Syftet med reducering är att ge en selektiv men representativ återgivelse   

av materialet. En viktig aspekt här är att inte lyfta fram endast det som stärker 

undersökningens tes, utan att sammanfatta materialet så representativ som möjligt. 

De exempel som problematiserar forskarens tes är av vikt att uppmärksamma 

(Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220–229). Alvehus (2019, s. 115) menar att det 

är viktigt att materialet inte reduceras för mycket, paradoxer och motsägelser är 

teoretisk intressanta. Genom att reducera materialet skapas koncentration och 

skärpa för att kunna genomföra en teoretiskt grundad analys (Rennstam & 

Wästerfors 2015, s. 231) 

 

Med hjälp av teori och tidigare forskning kan empirin analyseras. Kategorierna som 

skapades genom sorteringen och reduceringen beskrivs och kopplas till relevant 

litteratur för att skapa tolkningar och förklaringar. Centralt vid argumentationen är 

teoretiska begrepp och begreppsutveckling. Genom att först definiera de teoretiska 

begrepp som används och sedan kombinera och relatera dem med angränsande 

begrepp, samt beskriva begränsningar med olika begrepp, kan analytikern uttala sig 

om sitt material och samtidigt inte endast återge vad som tidigare sagts. Slutligen, 

utifrån teorierna och den tidigare forskningen som refereras till, kan självständiga 

slutsatser dras som bidrar till forskningen inom ämnesområdet. Transparens är här 

av stor vikt: läsaren ska kunna följa resonemang och hur slutsatser dras genom 

analysen ((Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220–221; 231–235; Alvehus 2019 s. 

111). 

4.3 Etiska aspekter 

Som Ahrne och Svensson (2015, s. 154) menar präglas forskning av etiska 

överväganden mellan att bedriva forskning och respektera de som berörs av denna 

forskning. En viktig aspekt vid intervjuer är konfidentialitet, att intervjupersonens 

anonymitet garanteras (Ejvegård 2009, s. 53). En annan aspekt är integritet vilket 

kan värnas genom informerat samtycke. Det innebär att de personer som studeras 

blir informerade om studiens syfte och vad den innebär för att sedan kunna 

bestämma om de vill vara en del av den (Ahrne & Svensson 2015. s. 29). Vidare 

finns nyttjandekravet, som innebär att uppgifter insamlade i forskningsändamål inte 

får användas på ett sätt som kan påverka personen, eller för andra syften än studien 
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(ibid. s. 29). Därmed har information som kan avslöja personens identitet och 

därmed påverka deras situation inte återgivits i uppsatsen.  

4.3.1 Objektivitet, tolkning och reflektion 

Som Ejvegård (2009, s.19) menar är det viktigt att sträva efter objektivitet, särskilt 

i samband med kontroversiella ämnen. Det gäller att vara uppmärksam på 

förutfattade meningar och fördomar (ibid. s. 19). Då jag skriver om hbtqi-frågor 

som på flera sätt kan vara ett känsligt ämne är det viktigt att låta olika perspektiv 

lyftas: till exempel lyfts olika synvinklar och perspektiv på hbtqi-certifiering och 

regnbågshyllor.  

 

Objektivitet är även viktigt i samband med intervjun: intervjuaren måste eftersträva 

en neutral attityd och inte kommentera eller visa någon åsikt i förhållande till 

svaren. Frågorna ska heller inte vara ledande. (Ejvegård 2009, s. 54) Detta var 

därmed något som reflekterades över vid formulerandet av intervjufrågorna. I 

samband med intervjuerna har jag inte förmedlat min egen åsikt om sådant som 

diskuterades, för att minimera risken att påverka informanterna.  

 

Samtidigt är forskaren en del av det samhälle som det forskas om och påverkas 

därmed av tidigare förväntningar och föreställningar (Ahrne & Svensson 2015, s. 

8) Alvesson och Sköldberg (2017, s. 20–22) lyfter vikten av tolkning och reflektion 

i empirisk forskning, vilket förhåller sig kritiskt till avspeglingar av verkligheten 

som sanningar samtidigt som studerandet av specifika situationer eller händelser 

kan öppna möjligheten för kunskap och förståelse. Tolkningen är vad som är i 

centrum av forskningsarbetet och innebär en konstruktion av den sociala 

verkligheten. Detta innebär att fokus för forskningen inte enbart är det empiriska 

materialet utan vad för teoretiska, politiska, kulturella och språkliga förhållanden 

som möjliggör tolkningarna. (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 20–22) 

 

4.3.2 Kvalitet, validitet och reliabilitet   

Vid genomförande av intervjuer är det av vikt att komma ihåg att de är iscensatta 

samtal, och inte behöver ge uttryck för något utanför intervjukontexten. Samtidigt 

är det inte givet att intervjun inte säger något om andra sammanhang, men 

försiktighet uppmanas. (Alvehus 2019, s. 90) 

 

Reliabilitet syftar på om forskningsresultatet är upprepningsbart, om samma studie 

genomförts av en annan forskare, hade resultatet blivit detsamma. Validitet avser 
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om vi undersöker det vi syftar att undersöka. Alvehus (2019, s. 126) menar att dessa 

termer inte alltid är applicerbara på kvalitativa undersökningar, vilka anser att 

verkligheten inte är oberoende av försöket att beskriva den. I kvalitativ forskning 

är forskaren en aktiv del i tolkningsprocessen, som väljer ut delar att fokusera på 

och sätter dem i ett sammanhang, och kan inte frikopplas från teori eller uttolkarens 

roll. Upprepningsbarhet, när det inte är troligt att två olika intervjuare ställer samma 

frågor eller får samma svar, blir därför svårt.  

 

Kvale (1995) använder tre termer: hantverksvaliditet, kommunikativ validitet samt 

pragmatisk validitet (Alvehus 2019 översättning) för att omformulera validitet i ett 

kvalitativt sammanhang. Hantverksvaliditet genomsyrar hela studien: att 

kontinuerligt kontrollera sin analys och ifrågasätta dess rimlighet, transparens 

gällande resonemang och materialinsamling samt att teoretiskt problematisera 

fenomenet som undersöks och belysa det ur flera synvinklar. Kommunikativ 

validitet syftar på att resultatet testas i dialog för att testa dess bärighet och relevans. 

Detta då det finns en poäng i att kunskapen kommuniceras för att vara relevant. 

Pragmatisk validitet handlar om att kunskapen kan användas för att påverka 

samhället. Här är frågan ”för vem?” relevant. Hur är resultatet användbart, för 

gruppen som undersöks eller för vetenskapssamhället? Vad gäller pragmatisk 

validitet är makt en central del där det är av vikt att inte endast argumentera för en 

agenda eller förutbestämda åsikter genom sin vetenskapliga undersökning. 

Undersökningen ska präglas av saklighet och transparens. (Kvale 1995)  

 

4.3.3 Generaliserbarhet 

För kvalitativ forskning krävs andra sätt att arbeta med generalisering än kvantitativ 

forskning (Svensson & Ahrne 2015, s. 26–27). Snarare än att använda tekniker för 

statistik, undersöks forskningsresultatet överförbarhet till andra områden som 

liknar det som undersökts (ibid. s. 27). Ett sätt att undersöka generalisering är att 

jämföra resultatet av sin studie med liknande studier och på så sätt öka 

trovärdigheten. Som Alvehus (2019, s. 131) menar är det vidare av vikt att skilja på 

empirisk och teoretisk generalisering. Den första syftar på att studera ett begränsat 

område för att sedan kunna dra slutsatser om samtliga fall. Teoretisk generalisering 

syftar istället på att förstå en instans av en kategori fenomen genom att visa hur den 

teori som arbetats fram i studien kan användas för detta (ibid. s. 132). Utifrån detta 

menar Alvehus (ibid. s. 132) att du kan förstå förhållanden som är speciella för det 

du undersöker i förhållande till hur det traditionellt ser ut.   
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Utifrån detta resonemang kring generaliserbarhet gällande kvalitativa studier kan 

min undersökning inte svara på hur alla queera bibliotekarier ser på frågan, och som 

resultatet visar har de också i många fall olika åsikter. I jämförelse med liknande 

studier kan både skillnader och likheter konstateras och det bekräftar bilden av att 

fältet är komplext och att det inte går att generalisera. Trots detta, visar resultaten 

för min studie på viktiga insikter och därför är resultaten för min studie användbara 

för att förstå queera personers situation och agerande i biblioteksverksamheten. 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet och analyseras enligt fyra återkommande teman som 

jag valt att benämna: identitet i förhållande till arbete och uppdrag, inkludera, 

synliggöra eller peka ut, biblioteket som säker plats, hbtqi arbetets utmaningar och 

framtid. 

5.1 Identitet i förhållande till arbete och uppdrag 

Ingen av skolbibliotekarierna har några uttalade arbetsuppgifter som relaterar till 

hbtqi men beskriver alla att de själva tagit initiativ till sådant arbete och anser det 

viktigt att arbeta med. De har även alla uppfattningen att arbetet inte har varit 

prioriterat av den tidigare anställda skolbibliotekarien vid deras arbetsplats. De har 

tidigt i sin anställning valt att uppdatera beståndet av böcker som relaterar till hbtqi. 

Ett undantag finns på en av Klaras skolbibliotek, hon beskriver att 

skolbibliotekarien som arbetade där innan henne också är queer och man märker 

skillnader i beståndet i förhållande till Klaras andra arbetsplatser. Eli beskriver på 

ett liknande sätt att hennes bibliotek skiljer sig från hennes 

skolbibliotekariekollegor i samma stad genom att hon till exempel skyltar tydligt 

med flaggor och böcker.  

 

Samtliga skolbibliotekarier upplever att det finns brist på engagemang gällande 

hbtqi-frågor från ledning och chefer, vilket de menar hade underlättat deras arbete. 

På deras arbetsplatser är det de själva som tar initiativ till detta och de upplever att 

det finns en attityd att ”den som är intresserad kan arbeta med det”. Klara säger till 

exempel: 

 

Det känns som om det beror på lite mycket på intresse och det känns inte som det är nånting 

som nån måste ha ansvar för eller nånting som måste prioriteras, utan det känns som om det är 

väldigt upp till vilken bibliotekarie som jobbar var, det är inte nånting som är förankrat högre 

upp inom biblioteksplanen eller sådär 

 

 

I vissa fall har de intervjuade andra kollegor som också är engagerade i frågan, 

vilket de menar underlättar arbetet. Eli engagerar sig i frågan med stöd från en 

annan kollega, bland resten av kollegorna ses frågan inte som en prioritet. Klara har 

kollegor som också identifierar sig som hbtqi och upplever att det är lättare att få 
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till samtal och samarbeten med dessa personer. Klara upplever att hon arbetar 

annorlunda än vad en annan (straight) person gjort i hennes tjänst.  

 

Vid Emelie arbetsplats är hbtqi-arbetet förankrat i styrdokument och genomsyrar 

hela verksamheten. Hon är även med i en hbtqi-organisation vid sin arbetsplats som 

har ansvar för hbtqi-arbetet. Samtidigt menar hon att det finns en risk att arbetet blir 

personbundet och det förändras om de som är med i gruppen byter arbetsplats. Detta 

visar att arbetet även vid Emelies arbetsplats är beroende av ”intresse”.  

 

Flera av informanterna upplever att de ha mer kunskap och prioriterar arbetet mer 

än sina kollegor. De tar aktivt rollen att initiera visst arbete, samtidigt som 

omgivningen ser dem som kunniga och delger dem ansvar. När Michelle lyfter 

frågan om utbildning med sin chef tycker chefen att Michelle skulle kunna hålla i 

den. Även om de intervjuade svarar att deras identitet inte medvetet påverkar hur 

de arbetar, får ett engagemang för frågorna konsekvenser för hur omgivningen ser 

dem och vilka roller de behöver ta. Precis som för personerna i Nordéns studie 

(2018), där de som barn var tvungna att ta ställning och förklara sig när deras 

familjebildning eller föräldrar kom på tal, gör situationer i mina informanters 

vardag att de behöver ta ställning eller agera på ett sätt som deras heterosexuella 

kollegor inte står inför. Detta liknar vad Schneiders (2016, s. 727) finner i sin studie 

där hennes informanter får rollen som expert gällande hbtqi-frågor av omgivningen. 

 

För två av skolbibliotekarierna finns det situationer där eleverna uttrycker sig 

homofobiskt vid deras arbetsplats. Michelle tror mest att det handlar om att hävda 

sig inför sina vänner, och fäster inte så stor vikt vid kommentarerna själv. Däremot 

menar hon att dessa påverkar de andra eleverna, och att hon känner till elever som 

inte vågar vara öppna med sin identitet. Michelle nämner till exempel att elever 

hånfullt kan uttrycka om en karaktär ”vadå är han bög då eller?”. En liknande 

kommentar men med bög utbytt mot heterosexuell hade inte fått samma eller någon 

effekt. Även om eleverna mest uttrycker sig på ett visst sätt för att hävda sig, visar 

det samtidigt vilka normer som råder och vad som ger uppmärksamhet. Enligt 

Honneths (2003, s. 106) andra form av erkännande, vilken kännetecknas av 

universell likabehandling, blir det tydligt att hbtqi-personer inte har samma status.  

 

Även vid Elis skola finns problem med homofobiska kommentarer från eleverna, 

kommentarer som dessutom ursäktas av andra lärare. Att Eli på flera sätt har en 

utmanande arbetsmiljö är tydligt. Eli har stöd från en kollega och menar att det 

underlättar mycket. Hon menar även att hon inte påverkas själv i särskilt hög grad 
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av kommentarerna, då hon är trygg i sin identitet och har stöd från andra hbtqi-

personer i sitt privatliv. Honneth (2003, s. 102) menar i relation till detta att ens 

känsla av att vara socialt betydelsefull inom en gemenskap skadas genom 

kränkningar som anspelar på att personen inte erkänns som den är. Utifrån detta kan 

Elis utmanande situation förstås hjälpas av socialt erkännande av andra i sin 

omgivning.  

 

Samtliga informanter refererar till sina egna erfarenheter av att vara queer. När 

Klara diskuterar för och nackdelar med att ha en regnbågshylla säger hon ”när jag 

var ung hade inte jag vågat gå till en regnbågshylla”. På ett liknande sätt refererar 

Eli till sina erfarenheter som ung och säger ”så om det fanns en hbtq-hylla eller så 

då hade jag inga problem att gå till den eller jag tänkte liksom inte på vem ska se 

mig när jag går till den”. Även om informanternas åsikter och erfarenheter skiljer 

sig åt, använder de alla sina egna erfarenheter för att förklara hur de resonerar.  

 

Madeleine menar att på grund av hennes egen identitet är hon väldigt medveten om 

heteronormen, vilket får henne att tänka på att inte anta låntagarnas könsidentitet. 

Emelie resonerar på ett liknande sätt och menar att genom att man tillhör en 

förtryckt grupp så måste man hantera situationer i samband med det, vilket gör att 

man sätter sig in i frågan. Hon märker även vid diskussioner som relaterar till hbtqi 

vid sin arbetsplats att det redan är saker hon tänkt på och arbete som hon tycker är 

självklart och gör automatiskt.  

 

Schneider (2016, s. 725–726) använder termen Road-paving för att beskriva hur 

hbtqi-personerna hon intervjuade agerade för att göra det lättare för andra i sin 

närhet att vara öppna med sin identitet. Detta är något som även uttrycks hos mina 

informanter, speciellt skolbibliotekarierna, som agerar för att eleverna ska kunna ha 

en plats där de uttryckligen blir accepterade och inkluderade. Detta beskrivs mer i 

avsnitt 5.3 Biblioteket som säker plats.  

 

Informanterna diskuterar i flera fall att de även arbetar med att ha en större variation 

av böcker från olika slags författare och om olika slags människor utöver hbtqi, till 

exempel etnicitet och funktionsvariation. Michelle diskuterar att hon gärna vilja se 

mer olika slags författare ha bokprat vid skolan hon arbetar på än det varit innan 

hon arbetade där. Madeleine poängterar även vikten för bibliotek att arbeta med 

rasfrågor. Personerna i studien är inte bara engagerade för hbtqi-arbete, utan 

generellt arbete som inkluderar fler människor. Detta är även något som Schneider 

(2016, s. 724) finner i sin undersökning av bibliotekschefer som identifierade sig 
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som homosexuella: ”All of the participants commented that being diverse in any 

area—including sexual identity—helped them relate to employees of all diverse 

backgrounds”.  

 

I Falck och Holmlunds (2016, s. 46) studie har informanterna både en föreställning 

om att bibliotekarierna inte vet så mycket om hbtqi, samt erfarenheter av att 

bibliotekarierna inte kunnat hjälpa dem när de frågat om material relaterat till hbtqi. 

En av informanterna berättar även att hon upplevt det både enklare att ta kontakt 

med en bibliotekarie som hon ”sedan innan visste också var flata”, samt att hon fick 

bättre tips. Därmed får bibliotekariens identitet reella konsekvenser. 

5.2 Inkludera, synliggöra eller peka ut 

Skolbibliotekarierna bestämmer i stor grad själva över hylluppställningarna vid 

biblioteken de arbetar på, och det är upp till dem om biblioteket har en 

regnbågshylla eller inte. Michelle har vid sina bibliotek en regnbågshylla men har 

också böckerna i dubbla exemplar, så att boken finns både på regnbågshyllan och i 

de andra hyllorna. Klara har än så länge inte någon regnbågshylla, men hon har 

funderat mycket på att ha en, eller möjligtvis regnbågsklistermärken på bokryggen. 

Eli har inte en regnbågshylla, utan har valt att integrera dem i allt bestånd. Vidare 

har hon en allmän tipshylla, där hon ofta skyltar med böcker som relaterar till hbtqi. 

För Madeleine och Emelie som arbetar vid folkbibliotek var en regnbågshylla redan 

införd innan de började arbeta och har inget eller i liten mån inflytande över 

beslutet. Vid Emelies arbetsplats finns det en permanent regnbågshylla vid 

stadsbiblioteket och mobila regnbågshyllor som flyttar runt mellan de olika 

områdesbiblioteken. 

 

Fördelarna respondenterna ser med en regnbågshylla är att det synliggör 

litteraturen, det blir lätt att hitta samt att det är ett ställningstagande och har ett 

symbolvärde i sig. Nackdelarna menar informanterna framförallt är att det kan bli 

utpekande för de som lånar och att låntagarna därmed inte går till en sådan hylla 

samt att det separerar beståndet. Informanterna är mer positiva till en regnbågshylla 

om en bok finns i flera exemplar, och därmed både är placerad på regnbågshyllan 

och i de andra hyllorna. 

 

Detta synliggörande kontra utpekande är något som respondenterna resonerar 

mycket kring. Michelle känner att hon egentligen inte vill ha en regnbågshylla, men 

att det finns ett syfte i att lyfta fram litteraturen i en tid då den osynliggörs. Vid 

Michelles bibliotek fanns när hon började arbeta där ingen regnbågshylla, men 
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böcker med hbtqi-tematik hade en regnbågsmärkning på bokryggen. Michelle 

känner att en regnbågshylla och samma exemplar utan märkning i resterande hyllor 

är bättre, så blir litteraturen samtidigt synliggjord men det är inte utpekande att man 

lånar en ”hbtqi-bok”. Informanterna i Helm Hannervik och Lindahls (2016, s. 21) 

studie uppvisade samma ambivalens och resonerade kring regnbågshyllans 

lättillgänglighet kontra utpekande. Även ett liknande resonerande var närvarande 

hos informanterna i Tallers (2019, s. 41) studie, och biblioteket bestämde att ha 

dubbla exemplar av litteraturen relaterat till hbtqi. Dubbelplacering sågs även som 

något positivt även i Helm Hannervik och Lindahls (2016 s. 21) samt Falck och 

Holmlunds (2016, s. 59) studier. Pavlov och Westeman (2013, s. 76) menar att 

genom att inkludera hbtqi-material både i en regnbågshylla och i övriga biblioteket 

framställs hbtqi som någonting viktigt. 

 

Ur ett användarperspektiv framkommer i Falcks och Holmlunds (2016, s. 39–40) 

studie ett liknande resonemang kring synlighet kontra anonymitet. Informanterna 

tycker att det har varit svårt att hitta material med hbtqi-tematik vid biblioteken och 

menar att det skulle underlätta om den lyftes fram och skyltades med i större 

utsträckning. Samtidigt ser de även en vikt i att kunna vara anonym, speciellt i 

tonåren, som för många av dem var en tid för utforskande och osäkerhet kring sin 

identitet. Flera av informanterna i Anderssons (2007, s. 31) studie undvek på grund 

av osäkerhet att fråga bibliotekarier och vågade inte låna vissa böcker av rädsla för 

att någon de kände skulle se dem (ibid. s. 34). Informanterna i Falck och Holmlunds 

studie resonerar (2016, s. 39–40) även liknande kring regnbågshyllan, flera av 

informanterna uttrycker att den gör det enklare att hitta litteratur, samtidigt som den 

upplevs konstruera hbtqi som någonting ”annat”. Å andra sidan kan en utbrytning 

vara positiv i bemärkelsen att den hjälpte informanterna hitta litteratur utan att 

behöva prata med en bibliotekarie, och på så sätt förbli anonym (ibid. s. 57).  

 

Även om informanterna resonerar väldigt lika kring vad som är fördelar och 

nackdelar med regnbågshyllan har de även skilda erfarenheter kring behovet av den. 

Klara beskriver att hon ofta själv lånar böcker från regnbågshyllor och uppskattar 

dem medan Madeleine nämner:  

”Jag funderar lite på, finns det någonting inom biblioteken idag som tilltalar mig som hbtq-

person, och det kan jag inte säga att det gör” 

 

Hon menar även att hon själv inte lånar eller tilltalas av regnbågshyllan. Detta visar 

återigen komplexiteten i frågan.  
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Precis som tidigare studier (se Abrahamsson 2015, Helm Hannervik & Lindahl 

2016; Taller 2019) som undersöker regnbågshyllan ur ett queerteoretiskt perspektiv 

menar kan regnbågshyllan även bidra till synen av hbtqi som någonting annorlunda, 

och därmed förstärka heteronormen.  

 

Informanterna resonerar på ett liknande sätt kring boktips på sociala medier och hur 

böcker ska framställas och beskrivas där. Michelle menar att boktips på sociala 

medier ibland lyfter fram boken som endast en ”hbtqi-bok” och inte en bok som 

handlar om till exempel kärlek eller hästar: 

 

”Om det är en hästbok och det finns en karaktär som är hbtq-person då är det helt plötsligt en 

hbtq-bok men det är ju inte en hästbok längre, och det kan jag tycka blir lite problematiskt, i att 

om det finns karaktärer i boken som är hbtq-personer då blir det automatiskt bara en hbtq-bok 

typ, medan alltså så funkar det ju inte med karaktärer som är hetero eller som är cis” 

 Michelle 

Samtliga respondenter nämner boktips via instagram som bra om de framställs som 

”vilken bok som helst”. Samtidigt reflekterar respondenterna över att det finns en 

poäng i att lyfta fram att en bok innehåller hbtqi-tematik, speciellt på specifika dagar 

eller temaveckor, som Pride. Emelie berättar hur de boktipsade om böcker 

relaterade till hbtqi via instagram veckan efter de genomfört hbtqi-certifieringen, 

som ett sätt att uppmärksamma både certifieringen och litteratur kopplat till det. Det 

finns samtidigt en strävan efter att hbtqi inte ska ses som något annorlunda, en 

strävan att det inte ska vara normbrytande, och en medvetenhet om att det inte är 

det, vilket gör att informanterna lyfter det särskilt för att det inte ska osynliggöras. 

Detta är även något som framkommer i Falck och Holmlunds (2016, s. 58) studie: 

att lesbisk och queer litteratur ska ses som självklart, samtidigt som det finns en fara 

i att genom att inte uppmärksamma de queera delarna så tystas det ner.  

 

Något som återkommer är att de intervjuade pratar om regnbågshyllorna och de 

”vanliga” hyllorna. Detta är även något jag själv reflekterat över när jag ska 

beskriva hur respondenterna resonerar, vilken term som ska användas för att 

beskriva hyllorna som inte är regnbågshyllor. Respondenterna själva reflekterar 

över sitt användande av ordet och rättar sig i flera fall och menar att de andra 

hyllorna inte är de ”vanliga” hyllorna. Men kan ändå påverka hur man ser på dem, 

eller om de talar om dem på det sättet i andra situationer. Detta är även något som 

förekommer i Broman och Jäders (2014) studie, vilket de menar är en påverkan från 

heteronormen. Det leder även till en tydlig dikotomi mellan hyllorna som känns 

igen kring historien kring homosexuella gällande ett antingen eller tänkande 

(Rosenberg 2002, s. 98).   
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Michelle beskriver att i hennes stad finns det inte så många personer som är öppet 

hbtqi och att många antar att det därför inte finns. Hbtqi-personer är och ses som de 

”andra”, i enlighet med Rosenberg (2003, s. 98) teori om exkludering, och därmed 

anses inte hbtqi-arbetet vara av särskilt stor vikt. Genom detta blir det tydligt att 

hbtqi-arbetet ses som något för just hbtqi-personer och inte något som kan gynna 

alla. Flera av informanterna upplever även att böcker som relaterar till hbtqi ses 

som böcker endast för hbtqi personer. Som Michelle sarkastiskt säger: ”det kan man 

ju inte läsa om man vill läsa om kärlek”. Även Madeleine nämner detta och menar 

att hon ju själv läser böcker som inte innehåller queera teman, för att det finns annat 

man är intresserad av i litteraturen. Utifrån detta verkar informanterna i högre grad 

än sina kollegor anse att böcker med hbtqi-tema kan tilltala alla. Det finns ett 

antagande att alla, även de utanför normen, vill läsa om normen men inte tvärtom. 

Den heterosexuella normen som det naturliga och vanliga blir tydligt (Rosenberg 

2003, s. 98) Detta antagande är något som mina informanter uppmärksammar och 

menar är fel.  

 

Samtliga informanter lyfter vikten av litteraturen, att det ska finnas en bredd och 

innehålla ”alla möjliga sorters personer” som Michelle uttrycker det. Detta är 

nånting respondenterna aktivt reflekterar över i flera sammanhang, som skyltning, 

boktips och inköp. Att skylta eller tipsa leder också till frågor som kan öka 

kunskapen hos eleverna, och blir ett sätt att få igång en diskussion. Eli skyltar till 

exempel med olika flaggor1 i biblioteksrummet, vilket lett till att eleverna har frågat 

vad de står för. Både Michelle och Klara berättar om hur de boktipsar i klasserna 

och hur de får öppna och nyfikna frågor.  

 

Flera av informanterna resonerar kring regnbågshyllans symbolvärde. Att det är ett 

ställningstagande för biblioteket att visa att alla är välkomna, vilket ses i olika 

perspektiv av informanterna. Madeleine menar att mycket av arbetet blir en 

symbolhandling när man skyltar med till exempel flaggor. Hon menar att det är 

enkelt att ha ett budskap som ”man ska få älska vem man vill” men att hbtqi handlar 

om mer än så. Hon menar att andra sätt att arbeta kanske inte skulle tas emot lika 

öppet, som att ha en bokcirkel för lesbiska kvinnor. Madeleine menar att det inte 

automatiskt är ett bra arbete bara för att man visar upp eller skyltar, att det krävs 

mer än så för att göra skillnad:  

 

 
1 Förutom den regnbågsfärgade pride-flaggan finns det liknande flaggor i olika färger som symboliserar till 

exempel bisexualitet, asexualitet, trans etc 
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att man inte automatiskt har bedrivit nåt typ av progressivt arbete genom att ha en pride-flagga 

eller genom att klistra upp hbtqi, utan att ta sig an hbtq-begreppet betyder också att ta sig an 

liksom ett konstant ifrågasättande och ett konstant omvärderande av liksom hur placerar vi 

böcker, hur katalogiserar vi böcker, hur skyltar vi, mot vilka riktar vi oss? 

 

Att visa upp arbetet ses som positivt, så länge man arbetar med fler områden. 

 

Genom intervjuerna läggs mycket vikt av informanterna kring litteraturen, och är 

det område som återkommer främst i beskrivningen av hbtqi-arbetet. Michelle 

berättar till exempel att de arbetar normkritiskt kring vilka böcker de tipsar om: att 

olika människor ska finnas representerade i böckerna och köpa in från författare 

som inte endast är heterosexuella eller cis-personer. Vidare ses även, som 

Madeleine beskriver det, böcker som en möjlighet att ge förståelse för olika 

situationer. Falck och Holmlund (2016, s. 37) finner i sin studie av lesbiska och 

queera biblioteksanvändare att deras informanter värdesätter att läsa böcker med 

queera karaktärer. Den skönlitterära litteraturen bidrar till identifikation, 

igenkänning, bekräftelse och gemenskap. Informanterna menar även att skolan hade 

varit ett bra sammanhang för att få ta del av icke-normativa berättelse och 

karaktärer, som hade kunnat göra stor skillnad i deras liv. Andersson (2007, s. 31) 

finner att hennes informanter i processen att undersöka sin identitet, sökte någon att 

identifiera sig med samt hitta gemenskap, något de gjorde främst via internet, men 

även via skönlitteratur.  

5.3 Biblioteket som säker plats 

Flera av informanterna ger uttryck för att de vill att deras bibliotek ska vara en 

hbtqi-säker plats, till exempel genom skyltning med regnbågsflaggor och litteratur. 

Klara nämner till exempel att hon vill att biblioteket ska var ett ”safe-space” dit 

eleverna kan ”komma och bara hänga”. Ett annat sätt som informanterna arbetar 

med att få alla att känna sig välkomna och inkluderade är att de försöker att inte 

anta låntagaren, eller deras vårdnadshavares, sexualitet eller könsidentitet. Detta är 

även något som Skolinspektionens (2018, s. 27) rapport lägger vikt vid för att 

inkludera alla elever.  

 

Samtliga respondenter resonerar kring litteraturen och ser den som en viktig del av 

arbetet med hbtqi-frågor, både gällande läsning och skyltning. Michelle nämner 

vikten av representation i böcker och att det är positivt att det finns så mycket mer 

idag, något hon själv saknade när hon växte upp. Böckerna ses som ett verktyg för 

igenkänning. Klara beskriver hur hon jobbar med högläsning i skolklasserna och 

där aktivt väljer böcker där det finns normbrytande karaktärer eller relationer. Hon 
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menar att det är ett sätt att få alla elever att ta del av berättelser de annars kanske 

inte skulle ha kommit i kontakt med. Detta kan förstås utifrån Honneths (2003, s. 

106) tredje nivå av erkännande, där Klara strävar efter att hbtqi-personer uppskattas 

och tilldelas värde för gemenskapen.  

 

Eli har arbetat aktivt med hbtqi-frågor vid biblioteket sedan hon påbörjat sin 

anställning. Hon beskriver en incident, då några elever tagit med en pride-flagga till 

skolan och velat bränna upp den, som gjorde att hon extra tydligt ville skylta i 

biblioteksrummet med Pride-flaggor och liknande material för att visa att alla var 

välkomna. Även folkbiblioteket i staden där Eli arbetar har haft problem med 

personer som uttryckt sig hatiskt. Vid ett inlägg på sociala medier om ett kommande 

hbtqi-evenemang fick de så stora problem med kommentarer att de tog beslutet att 

stänga ner kommentarsfältet. De funderade även kring om de skulle ställa in 

evenemanget, då de inte visste om de kunde garantera deltagarnas säkerhet. 

Michelle nämner att hon känner till att flera av eleverna identifierar sig som hbtqi 

men inte vågar vara öppna med det i skolan. För flera ungdomar är hon en person 

som de har förtroende för och hon kan därmed bidra till en plats där eleverna känner 

sig mer säkra. Eli hade även velat genomföra hbtqi-häng2 i sitt eget skolbibliotek, 

men på grund av miljön på skolan vill hon inte att personer ska behöva ”outa sig”. 

Hon funderar därför på alternativa sätt att genomföra dessa och tänker aktivt på 

elevernas säkerhet. Även om informanterna menar att de inte tar hänsyn till hatiska 

kommentarer eller ageranden får det ändå konsekvenser för deras arbete. Miljöerna 

på Michelles och Elis skolor gör att de aktivt tänker på hur biblioteket kan vara en 

trygg plats. Eli utvärderar verksamhet extra noga för att skydda sina elever, och 

skyltar i ännu högre grad med hbtqi-material. Det uppstår alltså situationer där 

hbtqi-personers säkerhet hotas och bibliotekarierna tar aktiva steg för att säkerställa 

tryggheten. 

 

Hur informanterna resonerar kring regnbågshyllorna visar hur de på flera sätt 

reflekterar över låntagarnas trygghet. Den nackdel med regnbågshyllorna som 

oftast nämns är att det kan vara utpekande och att låntagarna kan tycka att det är 

jobbigt att gå till en sådan hylla. Eli nämner detta i relation till den homofobiska 

miljö som finns på skolan, och att regnbågshyllan kan vara utpekande är en 

anledning till att hon inte har en. Vid Emelies biblioteket har de skickat ut en 

kundundersökning som bland annat behandlar hur biblioteket arbetar med hbtqi-

frågor, skyltning och regnbågshyllorna. Från den fick de många positiva 

 
2 Med hbtqi-häng menar hon tillfällen för hbtqi-personer och de som är intresserade av frågan att umgås i en 

miljö med likasinnade  
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kommentarer om att biblioteksmiljön på så sätt var välkomnande och att man kände 

sig trygg, vilket där legitimerade användandet av en regnbågshylla. Eli menar att 

en bra sak med hbtqi-certifieringen är att det signalerar att det är en trygg plats för 

hbtqi-personer. I Flacks och Holmlunds (2016, s. 41) studie uttrycker en informant 

att skyltning med regnbågsflagga gör att hon tänker att det är en större chans att 

platsen kommer vara trygg. Day (2013) menar också att bibliotek har en möjlighet 

att genom skyltning, symboler och broschyrer hjälpa unga hbtqi-personer att känna 

att de inte är ensamma. Att skylta och visa upp regnbågsflaggor, regnbågshyllor och 

hbtqi-certifieringen kan alltså ha positiva effekter.  

 

Som Huttunen och Kortelainen (2020) beskriver i sin studie, fann deras informanter 

oftast slumpmässigt information som ledde till att de började ett utforskande och 

bekräftande av sin identitet. I detta tidiga stadie av utforskande präglades 

informanterna i hög grad av osäkerhet, förvirring, ensamhet och stress, vilket avtog 

när informanterna fick mer information och kunde hitta en gemenskap. Genom att 

synliggöra information i biblioteket menar jag därmed att man kan göra stor 

skillnad i hbtqi-personers liv, att få ett bekräftande av sin identitet i ett tidigare 

stadie, och minska deras lidande.    

5.4 Hbtqi arbetets utmaningar och framtid 

5.4.1 Utbildning och hbtqi-certifiering  

Samtliga informanter anser att utbildning och kunskap är av vikt för att kunna göra 

ett bra arbete. Michelle, Klara och Eli försöker på olika sätt ta initiativ för vidare 

utbildning inom hbtqi-frågor, genom till exempel hbtqi-certifiering. Emelie lyfter 

också vikten av utbildning men hennes situation skiljer sig stort från de andras. 

Hennes arbetsplats har varit certifierade i flera år och haft andra utbildningsdagar, 

till exempel ett tillfälle då de diskuterade litteratur med hbtqi-anknytning samt en 

kommande dag då de ska få utbildning i inkluderande kommunikation av en 

kommunikationsbyrå.  

 

Michelle berättar att folkbiblioteket i hennes stad (som hon är anställd genom) för 

flera år sedan har gått en utbildning om hbtqi-frågor som var några timmar lång. 

Hon menar att det gjort att kollegorna som gått utbildningen inte är intresserade av 

fortsatt utbildning, att de känner sig ”klara”. Michelle menar till skillnad från sina 

kollegor att denna utbildning inte gav kollegorna tillräckligt med kunskap. 
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Samtliga av informanterna lyfter att hbtqi-certifieringen endast är ett steg, och att 

det är viktigare hur bibliotek arbetar i praktiken. Samtidigt är biblioteket där Emelie 

arbetar det enda som genomför utbildningar och har hbtqi-arbete förankrat i 

verksamhetsplaner och därmed det dagliga arbetet. Som Tallers (2019, s. 41) 

undersökning dessutom visar, så ändrade biblioteket hon undersökte sitt sätt att 

arbeta på flera olika områden efter att de hade genomgått certifieringen, och 

biblioteket arbetade aktivt för ett fortsatt utvecklande efter certifieringen. Enligt 

både Broman och Jäders (2014, s. 27) studier bidrar utbildning till att få igång en 

diskussion kring hbtqi-frågor och se till att arbetet angår alla. Pavlov och Westeman 

menar vidare att genom att få in hbtqi i bibliotekens policyer, blir arbetet 

verksamhetsövergripande samt en påminnelse om att fortsätta arbetet. 

 

5.4.2 Kollegor, styrning och ekonomi  

Michelle och Klara menar att det är svårt att arbeta med frågan om arbetet inte är 

prioriterat i verksamheten.  Om initiativet inte kommer från chefer och ledning blir 

det oftast de som är ”intresserade” som gör arbetet i liten skala. Michelle berättar 

att samma sak skedde när barnkonventionen blev lag: de fick inte några direktiv hur 

de skulle arbeta med frågan utan fick ta initiativ själva. Emelies arbetsplats har, till 

skillnad från de andra informanternas arbetsplatser, initiativ från chef och ledning, 

även om det inte behöver vara en direkt korrelation så har detta bibliotek ett mer 

verksamhetsövergripande och varierat hbtqi-arbete. 

 

En annan utmaning som nämns är att få andra kollegor att förstå vikten av dessa 

frågor. I många fall är informanterna relativt ensamma i sitt arbete, de har stöd från 

några kollegor men långtifrån alla. Även Emelie som arbetar vid ett bibliotek som 

är hbtqi-certifierat och på flera sätt arbetar med hbtqi-frågor, beskriver det som en 

utmaning att få alla att förstå vikten av arbetet. Samma kollegor som pratar om 

bibliotekets demokratiuppdrag kan också ha svårt att förstå varför hbtqi-arbetet är 

viktigt och en del av det. Även Taller (2019, s. 43) finner i sin studie att det är en 

utmaning för biblioteket att få all personal att vara delaktiga i hbtqi-arbetet. 

Michelle menar att det på hennes arbetsplats är enklare få igenom att arbeta med 

hbtqi-frågor i skolan än vid stadsbiblioteket hon är anställd genom. Hon menar att 

det mer naturligt tas upp i samband med att skolan arbetar med likabehandling och 

demokratifrågor. Samtidigt har ju biblioteket också, enligt bibliotekslagen, ett 

demokratiuppdrag, vilket gör att den anledningen inte blir helt legitim.  
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Emelie beskriver även hur kollegorna kan förstå vikten av ett visst arbete och 

samtidigt ifrågasätta annat. Emilia berättar att hennes kollegor till exempel nämner 

att vissa begrepp är komplicerade och att de inte förstår poängen med dem. Även 

om det kan vara mycket att lära sig talar inställningen för att vissa saker är mer 

accepterade än andra. Detta kan förstås enligt med Rosenbergs (2002, s. 98) teorier 

som att vissa hbtqi-identiteter har assimilerats in i normen i större utsträckning 

medan andra exkluderas.   

 

Michelle menar att hennes kollegor fastnat i att legitimera arbetet efter behov. Hon 

menar att kollegorna tänker att hbtqi-arbete är just för hbtqi-personer, och att 

kollegorna inte anser att det inte finns så mycket behov i staden. Hon menar att 

hbtqi-arbete och hbtqi-personer har en större synlighet i större städer, och därför 

behöver inte hbtqi-arbetet legitimeras på samma sätt. Där hon tidigare bodde, i en 

större stad, upplevde hon att resonemanget var ”hur ska vi arbeta med det?” istället 

för ”ska vi arbeta med det?” vilket är fallet vid hennes nuvarande arbetsplats. 

 

Informanterna refererar återkommande till lagar och riktlinjer för biblioteken, till 

exempel bibliotekslagen och dess demokratiuppdrag, barnkonventionen och 

diskrimineringslagen. De är väl medvetna om bibliotekets uppdrag och legitimerar 

och argumenterar för hbtqi-arbetet genom dessa. Samtidigt menar Eli att det är svårt 

att argumentera för arbetet då lagen inte explicit nämner hbtqi-personer, och hon 

arbetar själv på att få in begreppet tydligt i biblioteksplanerna för sin verksamhet. 

Även Pavlov och Westeman (2013, s. 72) finner att arbete med hbtqi och normer 

ofta väcks av enskilda personer, och förespråkar att se hbtqi som en kunskapsfråga 

som kan gynna alla.  

 

Eli jämför sitt arbete med ett bibliotek i en större stad där hon har bott tidigare, och 

menar att det biblioteket har möjlighet att göra mycket mer på grund av ekonomiska 

resurser. Eli behöver till exempel prioritera i sina inköp av litteratur, något hon 

menar bibliotek i större städer inte behöver, vilket får konsekvenser för utbudet att 

böcker. Vidare nämns kostnaderna för hbtqi-certifieringen av flera av 

informanterna. Folkbiblioteket i staden där Eli bor har tagit initiativ för att certifiera 

sig, men har på grund av ekonomiska skäl inte kunnat genomföra det än, och 

undersöker om de kan söka externa medel för att få resurserna till certifieringen. 

Klara beskriver att det under en tid funnits sparkrav för skolorna i kommunen och 

när hon startade sitt arbete för ett år sedan fick hon inte köpa in någon litteratur över 

huvud taget. Först nyligen har hon fått en budget och har börjat kunna uppdatera 
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beståndet. De ekonomiska resurserna skapar alltså ojämlikheter mellan bibliotek i 

olika städer och olika typer av bibliotek.  

 

Skolbibliotekarierna har vidare en komplicerad anställning, då de är anställda av en 

förvaltning men arbetar för en annan. Michelle är anställd av barn och unga men 

tillhör kultur och fritidsförvaltningen, Eli är anställd via folkbiblioteket. Det finns 

samtidigt riktlinjer om rektorns ansvar för skolbiblioteket i läroplanen för 

grundskolan (Skolverket 2011). Enligt Skolinspektionen är skolbibliotek där 

rektorn är väl insatt i arbetet mer välfungerande och integrerade i undervisningen, 

något som både Michelle och Eli beskriver inte är fallet vid deras arbetsplatser (DIK 

och Svensk biblioteksförening 2018). 

 

Vidare beskriver flera av informanterna att tid ofta hindrar arbetet. Både Michelle 

och Eli arbetar på två skolor samtidigt, och har cirka 800 elever vardera, Michelle 

arbetar dessutom på 75%. Klara arbetar på sex olika skolor med sammanlagt cirka 

2000 elever. Det går att jämföra med DIK (facket för kultur, kommunikation och 

kreativ sektor) och Svensk biblioteksförenings (2018) riktlinjer på 300 elever per 

skolbibliotekarie i grundskolan. Att bibliotekarierna känner att de inte har 

tillräckligt med tid är därmed väldigt förståeligt och visar hur nationella riktlinjer 

krockar med lokala bestämmelser.  

5.4.3 Utveckling av hbtqi-arbetet 

Respondenterna reflekterar en del över hur och på vilket sätt de hade velat att 

bibliotek ska arbeta med hbtqi-frågor. Madeleine, som inte tyckte att biblioteket 

hade så mycket att erbjuda henne som hbtqi-person (se avsnitt 5.2), hade gärna sett 

att bibliotek reflekterade över vilka behov hbtqi-personer kan ha. Hon menar till 

exempel att det kan finnas ett stort informationsbehov hos lesbiska par som vill 

skaffa barn. Samtidigt reflekterar hon över vad som är bibliotekets uppdrag och hur 

man motiverar inriktningen på en viss grupp. Hon resonerar vidare att bibliotek inte 

möter motstånd vid till exempel IT-träffar för pensionärer eller baby-grupper. När 

det normbrytande prioriteras verkar det leda till ett större motstånd.  

 

Vidare anser Madeleine att biblioteket är en bra mötesplats för olika typer av 

verksamheter, som biblioteket inte alltid behöver anordna själva. Hon ger exempel 

på språkcaféer som drivs av externa organisationer och volontärer, och menar att 

olika typer av hbtqi-verksamhet skulle kunna bedrivas på liknande sätt. Detta är 

enligt McEachreons (2016) undersökning ett vanligare sätt att arbeta med hbtqi i 

Nord- och Sydamerika, och hon finner att sociala sammanhang är ett bra stöd till 
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ungdomar som identifierar sig som hbtqi.  Även de andra informanterna ger 

exempel på hur de tycker att biblioteken kan utöka sin verksamhet på ett sätt som 

är relevant för hbtqi-personer. Michelle ger exempel på en skola som startat ett 

hbtqi-grupp där personerna i den får vara en referensgrupp till skolbiblioteket. 

Hbtqi-grupper eller hbtqi-häng ses av flera som ett bra sätt att arbeta och finns i de 

städer där Eli och Emelie arbetar. Ett annat arbete som lyfts fram av Klara är 

konceptet ”Bland drakar och dragqueens”, där dragartister läser sagor för barn 

(Wallenberg 2020). Klara arbetar även själv mycket med högläsning vilket hon 

tycker är ett bra sätt att få eleverna att höra berättelser om karaktärer de annars inte 

säkert skulle kunna få ta del av.  

 

Eli försöker utvidga konceptet av skolbibliotek i deras sociala medier och refererar 

i deras kanaler vidare till ungdomsmottagningar eller andra hemsidor där eleverna 

kan få mer information om till exempel hbtqi-frågor. Eli hade även velat ha 

bokcirklar med hbtqi-inriktning eller träffar att fika och pyssla, och menar att hon 

tror att det finns behov av att träffa likasinnade. Sådana former av hbtqi-evenemang 

tolkar jag som ett sätt att skapa en miljö som är trygg för hbtqi-personerna, även 

om evenemangen inte enbart riktar sig till hbtqi-personer. Eli har även tankar om 

hur hon kan påverka resten av eleverna att bli mer accepterande, och hade velat 

bjuda in en person med mer progressiva åsikter, som även delade många av 

elevernas kulturella bakgrund, att föreläsa.  

 

Informanterna uttrycker också att det finns mer arbete att göra. Michelle menar att 

arbetet är ganska ”basic”, på låg nivå, att det mesta arbetet handlar om vilka böcker 

man tipsar om. Robinson (2016) menar på ett liknande sätt att bibliotek ofta gör 

minsta möjliga, när de har temporära hyllor som skyltar med hbtqi-material, och att 

dessa dessutom bidrar till att peka ut hbtqi som någonting annorlunda. Hon menar 

att biblioteket måste arbeta inom flera områden för att göra skillnad, som att ha 

böcker relaterade till hbtqi synliga i samtliga samlingar, utbilda personal och ta bort 

onödiga praktiker som kräver att användarna uppger sitt kön.   

5.4.4 Framtid 

Generellt uttrycker informanterna en positiv syn på framtiden. När informanterna 

diskuterar litteraturen nämner samtliga att bokbeståndet har utvecklats och att det 

finns mer och mer litteratur som berör fler inom hbtqi. Michelle resonerar till 

exempel kring regnbågshyllan och menar att hon egentligen inte vill ha en ”när vi 

kommit längre i arbetet”, men att det kan vara användbart nu. Detta tolkar jag som 

att hon menar att hbtqi inte kommer ses som något annorlunda och därmed ingå i 
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litteraturen precis som heterosexuella och cis-personer, och att hon förutsätter att 

utvecklingen kommer gå åt det hållet. Särskilt Emelie är optimistisk, och tror de 

flesta bibliotek gör så gott de kan, och upplever att de flesta vill certifiera sig. Det 

är något av en kontrast till statistiken kring hur många bibliotek som är certifierade: 

ca 25 bibliotek av ca Sveriges 2200 bibliotek är certifierade (RFSL 2020b; 

Kungliga biblioteket 2020). Även informanterna i Tallers (2019, s. 42) hade en ljus 

syn på framtiden, med undantag av det lokala politiska läget som de uttryckte oro 

för.  

 

Eli har generellt en lite mindre positiv framtidsbild än de andra informanterna. 

Hennes oro över vad den politiska situationen i kommunen kan innebära för hbtqi-

arbetet har gjort att hon har tagit steg för att säkerställa det fortsatta arbetet. Hon 

har därmed varit en del i att ta fram en ny biblioteksplan för biblioteken i 

kommunen, så att den kan godkännas i kommunfullmäktige innan nästa 

kommunval, och deras arbete ska kunna fortgå oberoende av nästa valresultat. Ett 

liknande arbete genomför Klara vid sin skola, där mycket arbete är relaterat till 

vilka som engagerar sig i frågorna. Några övergripande initiativ för hbtqi-arbete 

finns inte och Klara har därför börjat arbeta på en verksamhetsplan, som ska göra 

arbetet vid skolorna mer likvärdigt.   
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6. Avslutande diskussion  

Syftet med undersökningen var att genom intervjuer med queera bibliotekarier 

undersöka deras syn på hbtqi-arbete vid bibliotek. Nedan presenteras och diskuteras 

slutsatser utifrån analysen och frågeställningarna besvaras.  

 

Informanternas resonerande kring bibliotekens hbtqi-arbete visar att det inte finns 

ett enkelt svar på vad de anser är ett bra arbete. Informanterna framhåller flera 

aspekter av till exempel regnbågshyllor och skyltning, där det både kan ses som ett 

synliggörande mot bakgrund av ett osynliggörande, och utpekande, där låntagare 

kan känna sig annorlunda eller osäkra att besöka en sådan hylla. Samtidigt finns ett 

symbolvärde i regnbågshyllan och skyltning med till exempel regnbågsflaggor där 

informanterna anser att det visar vad biblioteket tycker är viktigt, och kan vara ett 

sätt att skapa trygghet. Informanterna resonerar liknande men handlar olika, där 

olika aspekter väger tyngre. 

 

Det informanterna framhåller som viktigt är att material med hbtqi-anknytning får 

vara en del av allt arbete: i hyllor, boktips och skyltning, fysiskt som digitalt. Här 

framhåller även informanterna att litteraturen ska lyftas fram för sin handling och 

inte utifrån karaktärernas identitet. Samtidigt ser de en vikt i att lyfta fram böcker 

med hbtqi-anknytning vid specifika händelser, som Pride. Detta kan ses som en 

önskan att inkludera hbtqi-personer i normen, samtidigt som de är medvetna om att 

hbtqi är normbrytande. Informanterna ger uttryck både explicit och genom sättet de 

arbetar att hbtqi-personers trygghet är av stor vikt i deras biblioteket och en del av 

varför de arbetar på det sätt de gör.  

 

Informanterna ansåg att det fanns flera områden där hbtqi-arbetet kunde utvecklas 

där de fokuserar på sina besökares behov samt deras upplevelse av trygghet. De 

lyfter att bibliotek borde fokusera på och inkludera hbtqi-personers behov, arbeta 

med externa organisationer och anordna evenemang som är specifikt riktade mot 

hbtqi-personer. Att få in fokus på hbtqi-frågor i styrdokument ses som flera av 

informanterna som ett sätt att försöka få hbtqi-arbetet verksamhetsövergripande och 

mindre ifrågasatt. Samtidigt finns det diskrepans mellan tillgängliga styrdokument 

och styrdokument som faktiskt efterföljs av deras verksamhet. Björkman och 

Bromseth (2020 s. 27) menar att genom hur diskriminering har blivit en juridisk 

fråga, så fokuserar verksamheter snarare på att ”hålla ryggen fri” genom 
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verksamhetsplaner än att arbeta pedagogiskt och förebyggande. Detta gör att frågan 

inte har en enkel lösning.  

 

Normkritisk pedagogik framhåller ett arbetssätt som fokuserar på processen och 

inte ett slutgiltigt resultat, med ett fokus på strukturer över individuellt arbete 

(Björkman & Bromseth 2020 s. 30). I informanternas resonerande framhåller de 

vikten av ett kontinuerligt arbete och en rädsla för att verksamheten ska se arbetet 

som färdigt efter en hbtqi-certifiering. Flera av informanterna beskriver hur det vid 

deras arbetsplats är främst dem och andra ”intresserade” som arbetar med frågan, 

och vid deras verksamhet råder ett individuellt fokus. Informanterna strävar därmed 

efter ett normkritiskt arbetssätt.  

 

Utifrån informanternas svar blir det vidare tydligt att det uppstår konflikter mellan 

det lagstadgade uppdraget, vad bibliotekarierna anser är viktigt och vad ledning och 

kommun anser är viktigt. Bibliotekarierna i studien har en god kunskap om olika 

lagar och riktlinjer, vilket de återkommande refererar till, men utifrån ledningens 

brist i att följa dessa kan man anta att de inte har kunskap eller vilja att följa dessa.  

Arbetet blir även annorlunda på grund av ekonomiska resurser som fördelas olika, 

i vissa städer har kommunen investerat i en hbtqi-certifiering medan andra inte har 

fått den möjligheten. Även om informanterna uttrycker att man kan arbeta med 

hbtqi-frågor utan certifieringen och att den inte är avgörande lyfter de samtidigt 

vikten av kunskap och utbildning, vilket certifieringen ger möjlighet till. Det 

bibliotek som hade genomgått en certifiering var också det som hade ett 

genomgående hbtqi-arbete, där inte den enskilda bibliotekarien var avgörande för 

verksamheten. Även tidigare studier (se Pavlov & Westeman 2013; Taller 2019) 

finner hbtqi-certifieringen som en väg till kunskap och verksamhetsövergripande 

arbete.  

 

Vid direkta frågor anser inte informanterna att deras identitet påverkar hur de 

arbetar i så stor utsträckning. Samtidigt refererar de till tidigare erfarenheter av att 

vara queer, och det blir tydligt i de slutsatser de drar att de har annorlunda 

erfarenheter än många av sina kollegor. I relation till Honneths (2003) teorier om 

socialt erkännande är det tydligt att informanterna inte bara arbetar själva för hbtqi-

personers rättigheter utan även för att andra ska förstå betydelsen av att arbeta med 

hbtqi-frågor. Informanterna tar till exempel initiativ för att verksamheten ska 

genomgå hbtqi-certifiering och öka sina kunskaper, då det hade bidragit till att 

verksamheten i högre grad hade genomsyrats av ett uttalat arbete, och även därmed 

inte blivit lika personbundet.  
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En intressant aspekt av undersökningen är regnbågshyllan som ett återkommande 

tema i liknande studier (se Pavlov & Westeman 2013; Abrahamsson 2015; Helm 

Hannervik & Lindahl 2016; Taller 2019) och i intervjuerna för denna studie. 

Intervjuguiden (se bilaga 8.) innehöll frågor som berörde regnbågshyllan, men i 

samtliga intervjuer berördes dessa av informanterna innan en direkt fråga ställdes. 

För och nackdelar med regnbågshyllorna diskuterades vare sig de själva hade en 

eller inte, och de var väl medvetna om att det är vanlig förekommande på många 

bibliotek. Hur just regnbågshyllor kommit att bli så karaktäristisk för hbtqi-arbete 

är en intressant aspekt när ingen verkar vara överens om det är ett bra arbetssätt 

eller inte. Frågan är om regnbågshyllan har ett större symbolvärde, där den får 

signalera att bibliotek arbetar med hbtqi-frågor, snarare än något som biblioteket 

anser är det bästa sättet att arbeta.  

6.1 Vidare forskning 

 

För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur miljön i skolan är 

för unga hbtqi-personer. Enligt utsagorna från skolbibliotekarierna i min studie är 

det tydligt att acceptansen inte är helt självklar och att flera elever aktivt döljer sin 

identitet. En sådan studie kan leda till mer insikt hur skolor, inklusive skolbibliotek, 

kan arbeta för att främja en inkluderande och accepterande miljö. 

  

Vidare hade hbtqi-personers relation till biblioteken varit intressant att studera med 

fokus på transpersoner och intersexpersoner, då de inte är representerade i lika hög 

utsträckning i den svenska tidigare forskningen jag funnit. Att klumpa ihop 

sexualitet och könsidentitet kan leda till att vissa aspekter förbises eller inte 

utforskas tillräckligt 

 

Den tidigare forskningen som relaterar till hbtqi-frågor belyser främst det fysiska 

biblioteksrummet och det hade därför varit intressant att undersöka de digitala 

plattformar och medier som biblioteken använder. Specifikt hade det varit givande 

att undersöka hur sociala medier och hemsidor används för att kommunicera med 

låntagarna, och vad som är hittbart i de digitala katalogerna. Bibliotek och 

kommunala verksamheter använder ibland filter i sina nätverk för att rensa bort vad 

som kan anses vara skadligt material. Det finns studier som visar att även 

information om till exempel hbtqi-frågor sorteras bort genom dessa filter och det 
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hade varit givande att undersöka vad detta kan få för konsekvenser för hbtqi-

personer.    

 

Vidare hade det varit intressant att undersöka hur biblioteken kan arbeta med 

normkritik i stort. Världen och samhället kommer alltid att förändras, och hur man 

kan arbeta med normkritik genomgående och inte bara till specifika aktuella ämnen 

hade varit utvecklande för bibliotekens arbete.   
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8. Bilagor  

8.1 Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart bor du nu? (Landsbygd, minde ort, större ort)  

3. Har du bott någon annanstans? (Landsbygd, minde ort, större ort?) 

4. Hur definierar du dig inom hbtqi? 

5. Vad har du för utbildning? När genomförde du den? 

 

Arbete 

1. Beskriv biblioteket du arbetar vid?  

2. Har du några arbetsuppgifter relaterade till hbtqi-frågor? 

3. Hur arbetar ni med hbtqi-frågor på erat bibliotek?  

 

Bestånd 

1. Hur upplever du beståndet av böcker kring hbtqi-relaterade ämnen? Är det 

något du har tänkt på? Finns det fler/färre böcker om något specifikt relaterat 

till hbtqi? 

 

Hbtqi-certifiering 

1. Är biblioteket du arbetar vid hbtqi-certifierat? 

2. Vad anser du om certifieringingen?  

 

Bibliotek och hbtqi allmänt 

1. Vad anser du om bibliotekens hbtqi-arbete generellt? 

2. Upplever du att andra bibliotekarier har kunskap om hbtqi? (Allmänt och 

kollegor) 

3. Upplever du skillnader mellan olika biblioteks hbtqi-arbete?  

4. Finns det något bibliotek som gör något extra bra/mindre bra? 

 

Regnbågshyllan 
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1. Har biblioteket du arbetar vid en regnbågshylla?  

 

(om ja) 

2. Hur länge har ni haft det? 

3. Vad är anledningen till att ni upprättade den? 

4. Hur väljs böckerna som ska placeras på regnbågshyllan?  

5. Vad är fördelarna? Finns det några nackdelar? 

6. Vad anser låntagarna om regnbågshyllan? Vad ställer de för frågor? Har ni 

stött på något motstånd?  

7. Hur är utlåningsfrekvensen gällande böcker på regnbågshyllan?  

 

(Om nej) 

2. Vad anser ni är fördelar/nackdelar med en sådan? 

3. Är det något ni resonerat kring att ha? Varför, varför inte? 

 

8. Vad anser du om regnbågshyllor? Fysiska samt digitala 

9. Arbetar ni på något annat sätt för att synliggöra böcker relaterade till hbtqi?  

10. Om du jämför digitala regnbågshyllor med fysiska, vad ser du för 

fördelar/nackdelar? 

 

Evenemang 

1. Har biblioteket du arbetar vid några evenemang med anknytning till hbtqi? 

2. (Om ja) Vad var det för evenemang? Hur var de upplagda? 

3. Vad har ni dragit för lärdomar?  

4. Vad planerar ni för evenemang (relaterade till hbtqi) framöver? 

(Om nej) 

2. Varför inte? 

3. Är det något ni diskuterat att genomföra? 

(Fortsättning alla) 

5. Har du deltagit i ett evenemang (relaterat till hbtqi) som besökare? 

6. Finns det något evenemang du hade velat att bibliotek genomförde? 

 

Sociala medier 

1. Hur arbetar ni med hbtqi på sociala medier? 
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2. Hur har det mottagits av era följare? 

3. Vad anser du om hur biblioteket arbetar med hbtqi-frågor på sociala medier 

generellt? 

4. Hur anser du att ett bibliotek bör arbeta med hbtqi-frågor på sociala medier? 

Vad för slags inlägg är bra/mindre bra?  

 

Hbtqi-arbete 

1. Vad finns det för utmaningar med hbtqi-arbetet?  

2. Vad planerar ni att utveckla i er verksamhet? 

3. Vad anser du biblioteken bör arbeta mer med gällande hbtqi-frågor?  

4. Finns det något de bör förändra?   

 

Övrigt 

1. Har din identitet påverkat ditt val av arbetsplats? 

2. Har din identitet påverkat ditt arbete relaterat till hbtqi? 
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8.2 Hbtqi-begrepp  

Här nedan följer definitioner av begrepp som relaterar till hbtqi och som används i 

denna uppsats. Listan är inte tänkt att vara komplett eller representera alla begrepp, 

för mer information besök gärna: https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/  

 

Asexuell  

Oförmåga eller ovilja att känna sexuell attraktion eller sexlust. 

 

Bisexuell 

Förmåga att känna attraktion eller bli kär i personer oavsett kön. Bi betydde 

ursprungligen attraktion till män och kvinnor, och en del använder sig av begreppet 

pansexuell (se nedan) för att beskriva en attraktion som inte utgår från 

tvåkönsnormen.   

 

Cis/cisperson 

En person som identifierar sig med det kön de tilldelades vid födseln. Begreppet 

uppkom för att beskriva normen som utgår från att alla är cis, att det bara finns två 

kön, och förväntan på könsuttryck utifrån kön.  

 

Heterosexuell  

En person som känner attraktion till eller blir kära i personer av ett annat kön än det 

egna. 

 

Homosexuell 

En person som känner attraktion till eller blir kära i personer av samma kön. 

 

Icke-binär 

En person som inte definierar sig som man eller kvinna, både och, eller mitt 

emellan. Icke-binär är ett paraplybegrepp för personer som inte identifierar sig 

enligt tvåkönsnormen.  

 

Intersex  

En person vars könskromosomer, könskörtlar eller könsorgan inte följer den 

förväntade utvecklingen. 

 

Pansexuell 

Förmåga att känna attraktion eller bli kär i personer oavsett kön. 

 

https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/
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Polyamorös/polygam  

Vilja eller förmåga att ha flera kärleksrelationer eller sexuella relationer samtidigt. 

Poly används ofta för att syfta på någon form av flersamhet.  

 

Queer 

Ett mångfacetterat begrepp som syftar på en identitet som på något sätt bryter mot 

kön- eller sexualitetsnormer. Queer kan även syfta på queerteori som handlar om 

att ifrågasätta normer och makt kring kön och sexualitet.  

 

Transperson 

Person som identifierar sig med ett annat kön än det de tilldelades vid födseln.  

 

Transsexuell 

Den medicinska diagnosen som ställs för att få tillgång till könsbekräftande vård 

och behandling. Diagnosen håller på att döpas om.  

 

Transvestit 

Nu mera används främst ordet crossdresser vilket syftar på att ha eller tillfälligt ha 

ett annat könsuttryck än det som förväntas utifrån ens juridiska kön.  

 

RFSL (2021) 


	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Hbtqi-historia – brottsligt, sjukdom, acceptans
	1.1.2 Hbtqi-rättigheter idag
	1.1.2 Bibliotekets uppdrag i relation till hbtqi
	1.1.3 Hbtqi-arbete i skolan

	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Begreppsförklaringar och definition
	1.4.1 Hbtqi


	2. Tidigare forskning
	2.1 Forskning i en svensk kontext
	2.1.1 Bibliotekens perspektiv
	2.1.2 Låntagarens perspektiv
	2.1.3 Normbrytande familjebildning

	2.2 Forskning i en internationell kontext
	2.2.1 Hbtqi och informationsbehov
	2.2.2 Säkra platser
	2.2.3 Hbtqi i profession


	3. Teori
	3.1 Kritisk teori
	3.1.1 Erkännande

	3.2 Queerteori
	3.3 Normkritik och normkritisk pedagogik

	4. Metod
	4.1 Kvalitativ intervju
	4.1.1 Urval
	4.1.2 Genomförande

	4.2 Kvalitativ analys
	4.3 Etiska aspekter
	4.3.1 Objektivitet, tolkning och reflektion
	4.3.2 Kvalitet, validitet och reliabilitet
	4.3.3 Generaliserbarhet


	5. Resultat och analys
	5.1 Identitet i förhållande till arbete och uppdrag
	5.2 Inkludera, synliggöra eller peka ut
	5.3 Biblioteket som säker plats
	5.4 Hbtqi arbetets utmaningar och framtid
	5.4.1 Utbildning och hbtqi-certifiering
	5.4.2 Kollegor, styrning och ekonomi
	5.4.3 Utveckling av hbtqi-arbetet
	5.4.4 Framtid


	6. Avslutande diskussion
	6.1 Vidare forskning

	7. Litteratur- och källförteckning
	7.1 Intervjuer

	8. Bilagor
	8.1 Intervjuguide
	8.2 Hbtqi-begrepp


