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Abstract
The study explores the amount of books and other media containing LGBT themes available and 

the activities aimed towards LGBT people in Swedish public libraries. A comparison was also made

between libraries with a LGBT-certification and a study of the librarians' opinions about the 

certification and their work with LGBT- issues. This is done through a survey sent to a sample of 

Swedish public libraries and all libraries with a LGBT-certification. The results show that media 

stocks and activities directed toward LGBT people is relatively small, the work of the LGBT-

certified library was on average larger. The librarians were generally positive about the activities 

towards LGBT people but felt that these activities should be expanded.
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Inledning

För att en demokrati ska fungera väl behöver dess invånare ha tillgång till information. Information 

om både omvärlden, samhället dess grupper och inte minst sig själv. Biblioteken har länge arbetat 

för att förmedla information för folket med avsikt att  minska samhällets klyftor genom att göra 

samma information tillgänglig för alla oavsett bakgrund. UNESCOs folkbiblioteks- och 

skolbiblioteksmanifest säger att: 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att 
utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. 
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning 
för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling 
för den enskilde och för olika grupper i samhällets (UNESCO, 2006). 

UNESCO motiverar prioriterandet av minoriteter genom att se allas vikt för demokrati och att den 

bara kan säkerställas om alla har fri och jämställd tillgång till information. 

Det finns ett ideal för bibliotek att de ska vara öppna och välkomnande för alla både majoriteten och

minoriteter. Den minoriteten jag har valt att undersöka i denna uppsatsen är HBTQ1. Detta är dels 

på grund av eget intresse men även på grund av att de blivit utelämnade ur det officiella regelverket 

för bibliotek. Varje år hämtar och sammanställer Kungliga Biblioteket (KB) statistik om 

verksamheten vid alla Sveriges bibliotek. Där rapporterar biblioteken in om både den allmänna 

verksamheten men även om deras verksamhet mot de grupper som enligt bibliotekslagen ska 

speciellt prioriteras: de nationella minoriteterna, barn- och unga och personer med 

funktionsnedsättning. HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) är inte en av de 

minoritetsgrupperna som nämns i bibliotekslagen och gruppen behandlas därför inte heller i KBs 

rapport (Ranemo, 2016). Eftersom HBTQ-personer inte nämns i lagen behöver biblioteken inte 

ägna någon extra uppmärksamhet för denna gruppen, i alla fall inte mer än vad som krävs av §6 

betoning på användare och allsidighet (Bibliotekslag 2013:801). 

Det finns ändå flera bibliotek som valt att prioritera och uppmärksamma HBTQ med 

regnbågshyllor, event, skyltning under pride-veckor eller bara genom att medvetet köpa in medier 

med HBTQ-tema. Ett annat sätt för biblioteken att visa sig vara välkomnande för HBTQ- personer 

1HBTQ står för homo, bi, trans och queer. Det används ofta som ett paraplybegrepp för alla som inte är del av den 

heteronormativa majoriteten. Det förkortades tidigare som hbt och motsvarar den engelska förkortningen LGBT.
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är att genomgå en utbildning hos RFSL2 och på så vis få en HBTQ-certifiering. RFSL betonar 

bemötande och normkritik som några av målen med certifieringen. Det finns ett krav på att 

organisationer ska ha påbörjat ett förändringsarbete för ökat arbete med bemötande men det är inte 

definierat hur den förändringen ska se ut rent praktiskt. En uppföljning av arbetet görs ett år efter 

certifieringen men sedan finns inga mer kontroller på om förändringsarbetet fortsätter (RFSL, 

2016).

Det finns däremot bibliotek som trots ett stort engagemang för HBTQ-frågor har de valt att inte 

genomgå en HBTQ-certifiering. Ett sådant bibliotek är Umeås folkbibliotek som var det biblioteket 

som lanserade regnbågshyllan3 och regnbågsbiblioteket. Att ett bibliotek inte har en certifiering 

betyder inte att de är oengagerade när det gäller HBTQ-frågor. 

 I Sverige kan organisationer sedan 2008 genomgå en utbildning hos RFSL (Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter4) och bli HBTQ-certifierade. 

Fokus för utbildningen är bemötande samt att verksamheten ska bli mer inkluderande och 

välkomnande. Eller som RFSL säger ”livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad 

ett HBTQ-kompetent bemötande innebär.” I certifieringen ingår en utbildning som alla anställda vid

organisationen måste medverka i. Denna utbildningen sker som ett antal kurstillfällen under 5 

månader och den ska sedan vara grunden till organisationens fortsatta förändringsarbete. Under 

utbildningen ska ett antal av de anställda bilda en så kallad HBTQ-grupp med mål att skriva 

handlingsplaner för det fortsatta arbetet efter certifieringen är genomförd. Ett år efter certifieringen 

sker en uppföljning för att säkerställa att handlingsplanen följts. Där efter är certifieringen aktuell i 

tre år innan organisationen måste göra om utbildningen (RFSL, 2016B). RFSL beskriver som målen

för certifieringen att:

De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om HBTQ, normer samt 
konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer. Verksamheten ha 
påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett 
välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv. (RFSL, 2016A) 

Sofi Samuelsson(2016) beskriver i boken Normkritik, HBTQ,och folkbibliotek. Ett försök, hur 

Hallonbergets folkbibliotek blev Sveriges första HBTQ-certifierade bibliotek och vad de gjorde 

under detta arbetet. Hon beskriver bland annat hur de skapade ett regnbågsbibliotek (en plats där allt

2 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
3 Vissa bibliotek har valt att samla allt eller en del av sitt material om HBTQ på en särskild plats eller hylla. Dessa 

kallas ibland för regnbågshyllor vilket också är det jag kommer att benämna dem som.
4 Tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
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på biblioteket som relaterar till HBTQ finns samlat) på sin webbplats med kontaktuppgifter, boktips

etc. De införde även en regnbågshylla efter vissa  diskussioner om dess nytta. De argumenterade att 

en regnbågshylla synliggör bibliotekets HBTQ-medier men den kan samtidigt uppfattas som 

utpekande. Stora delar av deras arbete med certifieringen bestod i att utarbeta ett mer normkritiskt 

arbetssätt och språk. De diskuterade bland annat om det alltid är rätt att tala om pojkar och flickor 

eller om de istället kan benämna dem som barn, och om de kan använda ord som föräldrar eller 

målsmän istället för mammor och pappor. De arbetade även med att göra familjehyllan mer 

normkritisk genom att uppmärksamma mer än bara den traditionella familjebildningen 

(Samuelsson, 2016).

Eftersom HBTQ inte omfattas av KBs statistik så finns det ingen officiell rapportering i hur de 

Svenska biblioteken arbetar med HBTQ frågor. Denna brist på rapportering speglas även i de 

forskningsartiklar som jag läst inom ämnet. Artiklarna avser antingen förhållanden i andra länder 

eller så fokuserar de på bara ett eller ett par bibliotek och deras verksamhet. Detta ger en bra inblick

i bibliotekariers åsikter eller hur ett bra bemötande kan göras men det ger inte någon överblick i hur 

HBTQ-frågor behandlas på ett vanligt svenskt bibliotek.
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Syfte 

Jag har via en enkät undersökt bibliotekens arbete med HBTQ inom deras mediebestånd och 

verksamhet. Jag har även undersökt deras skyltning och andra metoder för att synliggöra detta 

arbete. På alla dessa punkter har jag jämfört biblioteken med och utan HBTQ-certifiering för att 

studera om det finns en skillnad och hur stor den är denna certifieringen är för att synliggöra hbtq 

vilket är dess mål. Jag har även undersökt bibliotekarierna åsikter om deras arbete med hbtq och 

deras åsikter om HBTQ-certifieringen och dess inverkan på deras arbete i de fallen där biblioteken 

har genomgått en sådan.

Forskningsfrågor

• Hur stor andel av bibliotekens bestånd och verksamhet är hbtq-orienterat?

• Hur synliggörs detta arbete för besökarna?

• Finns det någon skillnad mellan biblioteken med- och utan HBTQ-certifiering?

• Vad är bibliotekariernas syn på bibliotekets arbete för HBTQ och dess HBTQ-certifiering 

(om biblioteket har en sådan certifiering)?
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Tidigare forskning

Det saknas officiell statistik över hur stor andel av de svenska bibliotekssamlingarna som har 

HBTQ-tema och jag har inte heller kunnat hitta någon sådan studie från Sverige. Det finns däremot 

ett antal studier från andra länder som undersöker bestånden med HBTQ-tema vid olika 

bibliotekstyper. Goldthorp(2007) undersöker folkbibliotek i Skottland med avseende på deras 

samlingar av lesbisk litteratur. Detta gjordes främst via enkäter till biblioteken och en analys av 

deras online kataloger och hemsidor. Goldthorp använde även fokusgrupper och workshops med 

bibliotekarier och lesbiska kvinnor. De visade att det var en bristande tillgång av skönlitteratur för 

lesbiska. Svaren på den enkät som Goldthorp skickades ut till skotska bibliotek visade att endast ett 

fåtal av biblioteken hade policies för inköp av medier riktade mot HBTQ-personer och ingen av 

dem hade katalogiserat medier med ämnesord som beskrev dem som lesbisk litteratur. En sökning i 

bibliotekens kataloger efter ”lesbian” och ”lesbian fiction” gav liknande resultat, flera av 

biblioteken hade inga medier med lesbiska teman och även den med flest medier hade bara 54 titlar.

Vissa av dem uppgav att det var svårt att få tag på sådana böcker från sina vanliga leverantörer och 

de beskrev en bristande kunskap om vad som skulle räknas till lesbisk skönlitteratur (Goldthorp, 

2007).

Trots detta ansåg 96% av de tillfrågade att biblioteken hade en viktig roll i samhället då de genom 

att tillhandahålla lika god kvalitet på servicen för alla besökare kunde öka jämställdhet. Samtliga 

tillfrågade instämde om att ”Public library services should interact with LGBT people and their 

support organisations.” (Goldthorp, 2007). Av de lesbiska kvinnor som intervjuats svarade ingen att 

de haft positiva erfarenheter av besök vid bibliotek när de lånat lesbisk skönlitteratur och många 

uppgav att de istället föredrog att köpa sådana böcker via internet (Goldthorp, 2007). De 

bibliotekarier som intervjuades beskrev att ämnen som mångfald och jämställdhet ofta saknades i 

kurser som fanns tillgängliga för bibliotekarier. Speciellt HBTQ inom bibliotek hade aldrig 

diskuterats ordentligt och att detta medförde en brist på kunskap om hur dessa besökarna skulle 

bemötas. ”All agreed this had severely impaired their ability to respond to and provide services for 

LGBT people.” (Goldthorp, 2007)

Elizabeth L. Chapman undersöker i sin artikel antalet böcker med HBTQ-teman som finns 

tillgängliga för barn och unga på engelska folkbibliotek. De två undersökta biblioteken jämfördes 

med biblioteket i Brighton och Hove, ett bibliotek som sedan tidigare är känt för sitt arbete med 

HBTQ-frågor. Författaren kom fram till att de två undersökta biblioteken endast hade ett fåtal titlar. 
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Speciellt fanns det brister bland bilderböcker och böcker i mer ovanliga format. De hade använt 

flera olika metoder bland annat en checkliststudie och katalog sökning av de två studerade 

biblioteken. Dessutom skickades en enkät ut till ett antal bibliotek och intervjuer gjordes med 

fokusgrupper av bibliotekarier, HBTQ- föräldrar5 och ungdomar. 

”Library staff members who participated in the research showed generally positive 
attitudes regarding the provision of LGBT-related fiction to children and young people 
in public libraries ”(Chapman 2013).

Bibliotekarierna beskrev att de var medvetna om att biblioteken tillhandahöll ett bristande utbud av 

böcker med HBTQ-teman dock oroade de sig för att de skulle vara tvungna att sänka standarden på 

böcker om de ville öka beståndet. HBTQ ungdomarna och föräldrarna delade inte denna 

uppfattningen. De ansåg istället att det var bättre att lätta på kvalitetskraven om det betydde en 

större bredd av medier. Flera av bibliotekarierna oroade sig även för föräldrars reaktion. Att 

föräldrar skulle bli upprörda om deras barn hittar en bok med HBTQ-tema bland till exempel 

bilderböckerna, var något som diskuterades och detta ansågs som en förklaring till varför de inte 

hade köpt in sådana böcker. Andra bibliotekarier ansåg istället att dessa farhågorna var obefordrade 

och att biblioteken inte skulle låta besökarnas potentiella reaktioner diktera inköpen av media 

(Chapman, 2013).

Resultatet är, när det gäller mediebestånden, liknande i Hughes-Hassells artikel som undersöker 

amerikanska elevers tillgång till medier med HBTQ-tema via deras skolbibliotek. Sökningar efter 

HBTQ relaterade ämnesord i bibliotekens online kataloger visade att de i genomsnitt bara hade 35 

titlar med ett HBTQ-tema, vilket motsvarade endast 0,4% av de totala samlingarna. Artikeln 

undersökte även antalet ”rekommenderade böcker”(Hughes-Hassells, 2013) som fanns tillgängliga i

bibliotekens samlingar. 

Few of the schools held the novels recommended by Webber, even though most of the 
titles were also featured on other lists of recommended LGBTQ titles, such as ALA’s 
Rainbow List or had received awards such as the Lambda Literary Award and the 
Stonewall Book Award. (Hughes-Hassells 2013)

Flera artiklar undersöker besökarnas upplevelser av biblioteken och HBTQ-personers 

informationssökning. I sin artikel undersöker Mehra och Braquet studenters erfarenheter av deras 

universitets bibliotek och hur det kan förändras för att ge ett bättre bemötande för HBTQ-ungdomar.

Detta gör de genom att utföra intervjuer med 21 HBTQ studenter vid ett amerikanskt universitet. 

Författarna konstaterar att det är viktigt för ungdomar att enkelt kunna hitta information om vad det 

5 HBTQ-personer som själva var föräldrar.
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betyder att vara homosexuell eller trans-person:

 When you are coming out and digging for information, it is really important to be able 
to find information about yourself (Mehra, & Braquet, 2011). 

Författarna diskuterar även hur bibliotek kan förbättra sitt bemötande genom skyltning och 

indexering. De beskriver dessutom vikten av att organisera biblioteket så att besökarna själv kan 

hitta information utan att behöva fråga om hjälp och undervisning i sökning så att de själva vet hur 

de ska hitta materialet. 

Keilty(2009) gjorde en litteraturöversikt av forskning som behandlar HBTQ-personers 

informationssökning. Artikeln beskriver att biblioteken tidigare (slutet av 90-talet) var ett av de 

främsta resurserna för information men att internet under 2000-talet allt mer tagit över som det mest

använda informationskällan. Artikeln beskriver även att flera besökare är missnöjda med tillgången 

av material vid folkbibliotek. Nu använder de flesta internet för att söka efter information om 

HBTQ, delvis på grund av den anonymitet som internet tillåter (Keilty, 2009).

Walker och Bates(2016) skickade ut enkäter till HBTQ-elever och frågade om deras upplevelser och

användning av skolbibliotek. Artikeln beskriver att ett skolbibliotek med en bra samling och kunnig 

personal kan göra stor skillnad för eleverna. Men den visade även att det finns stora brister och 

många av de svarande uppgav att de aldrig använde biblioteket när de skulle söka information om 

HBTQ. Walker och Bates beskrev som anledning till att eleverna valde bort biblioteken, att eleverna

antog att biblioteken saknade sådant material eftersom de inte såg några böcker med HBTQ-tema 

när de besökte biblioteken. Eleverna kände sig inte heller bekväma med att fråga bibliotekarierna 

om medier med HBTQ-teman då de oroade sig för reaktionerna de skulle få. Eleverna var inte säkra

på om bibliotekarierna skulle välkomna sådana frågor då de antog  att bristen på synliga HBTQ-

medier betydde att bibliotekarierna inte skulle kunna eller vilja hjälpa dem att söka efter sådan 

information (Walker & Bates, 2016).  

De som använde biblioteket för att söka information om HBTQ valde främst att själv söka efter 

böcker i hyllorna snarare än att fråga om hjälp. De nämnde även internet och online katalogen som 

möjliga sökverktyg. De beskrev även att ”privacy” var det främsta skälet till att de valt dessa 

metoderna och hur de oroade sig för andras personers reaktioner om de skulle få reda på att de sökt 

efter information om HBTQ (Walker & Bates, 2016). Artikeln diskuterade dessutom hur medier 

med HBTQ-tema bör organiseras, om de skulle stå på en egen hylla eller om de skulle inkorporeras 
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i den övriga samlingarna. Resultatet av det var minst sagt tvetydigt då de skriver att:

some of the teen respondents said that it would be easier to find LGBTQ books if they 
were in their own separate section, while others felt that a separate collection would 
‘stick the label on their foreheads, pointing out to other teens that they are gay’ if they 
accessed it. (Walker & Bates 2016)

Samma diskussion om för- och nackdelarna med att sortera bibliotekets HBTQ samlingar som en 

regnbågshylla återfinns i flera andra artiklar och även bland svaren till min egen enkät.

Alla de artiklarna som undersöker bestånden av medier med HBTQ-tema på bibliotek beskriver hur 

samlingarna med HBTQ- tema kunde och borde vara större. De  beskriver även att dessa medier 

och bibliotekariernas arbete med HBTQ-frågor behöver bli mer synliga och att bibliotekarierna 

behöver få mer kunskap om problemen som kan uppstå och hur de ska bemöta besökarna.

Normkritik

Normer är oskrivna regler för beteende, utseende och livsstil. Ofta är dessa normer inget vi 

ifrågasätter och de blir bara synliga när någon bryter mot dem. de är inte heller nödvändigtvis 

negativa utan kan vara saker som att inte trängas i köer och prata tyst på bibliotek. Men det kan 

även vara saker som hudfärg, etnicitet eller sexuell läggning (Nordberg & Rindå, 2006).

För de som följer eller passar in i normen finns olika fördelar samtidigt som de som avviker från 

normer kan bli diskriminerade, osynliggjorda eller behandlas som stereotyper (Lövkrona & Rejmer,

2016). Det är däremot inte nödvändigtvis så att de som följer normen är medvetna om den fördel 

detta ger dem. Normkritik försöker dels synliggöra dessa normer men även ifrågasätta dem. och 

samtidigt ifrågasätta de maktstrukturer som skapat dem (Lövkrona & Rejmer, 2016).

”Normkritik kan sägas vara ett sätt att se hur makt skapas och återskapas på olika nivåer – från det 

individuella mötet människor emellan, till en strukturell nivå där det handlar om fördelning av 

resurser och tillgång till samhällsfunktioner som till exempel arbete och utbildning.”(Lövkrona & 

Rejmer, 2016) Även arbete emot diskriminering kan befästa dessa normer då det kan lägga fokus på

hur vissa grupper som avviker från normen till exempel när det gäller hudfärg ska behandlas och 

försök att skapa förståelse och ökad tolerans för dessa. Detta lägger fokus på diskrimineringen 

snarare än normerna och varför dessa grupperna upplevs som avvikande, vilket är roten till 

problemen (Nordberg & Rindå, 2006).
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Metod

Eftersom jag inte hade några speciellt djupgående frågor men däremot behövde svar från ett stort 

antal bibliotek valde jag att skicka ut en enkät till ett antal svenska folkbibliotek. Enkäten bestod av 

20 frågor uppdelade på 3 sidor, 7 allmänna frågor om biblioteket och dess storlek, 4 frågor specifikt 

om certifieringen som bara var öppna för de som svarat ’ja’ på frågan om de var HBTQ-certifierade.

Slutligen innehöll enkäten 9 frågor om deras arbete med HBTQ (se appendix). Frågorna var en 

blandning av ’ja’ och ’nej’ frågor och öppna frågor där de kunde lämna längre svar. Jag skrev och 

skickade ut enkäten genom internettjänsten surveymonkey.

Urval

När det gäller kvantitativa undersökningar kan man antingen göra en totalundersökning (kontakta 

alla i populationen) eller göra ett urval där bara en andel av populationen kontaktas. Fördelen med 

ett urval är att det är snabbare och enklare om populationen är stor. Om den är mindre eller utgör en 

del av den större population är en total undersökning bättre om det är osannolikt att de skulle vara 

med i ett urval av den större populationen (Dahmström, 2011) För de bibliotek med HBTQ-

certifiering använde jag RFSLs lista över certifierade organisationer vilket innehöll 9 bibliotek och 

ett kulturhus med ett bibliotek. Ett av dessa bibliotek (Värmdö bibliotek) är en paraplyorganisation 

för alla kommunens bibliotek, jag skickade därför enkäten till dess 4 delar. På grund av det 

begränsade antalet bibliotek skickade jag enkäter till samtliga 13 HBTQ-certifierade bibliotek.  

För Sveriges övriga bibliotek gjorde jag istället ett slumpmässigt urval av 20% eller 240 bibliotek, 

detta för att det finns ca 1200 folkbibliotek och jag saknade tid att hitta e-postadresser till dem alla. 

Jag använde Libris biblioteksdatabas som ram för mitt urval där jag valde ut var femte bibliotek 

efter att ha börjat på en slumpmässig siffra mellan 1 och 5. Libris är en gemensam katalog för 

svenska bibliotek utvecklat av KB. Där användare kan söka i alla de registrerade bibliotekens 

kataloger samtidigt. Deras biblioteksdatabas innehöll från början endast de cirka 500 svenska 

bibliotek registrerar sina bestånd i Libris. Men biblioteksdatabasen innehåller nu även alla de 

bibliotek som är del av KBs officiella biblioteksstatistik. Vilket är alla de offentligt finansierade 

biblioteken (kungliga biblioteket,årtal saknas). Enkäterna skickade i första hand till de personer som

på bibliotekens hemsidor hade titlar som verksamhetsansvarig, bibliotekschef6, enhetschef, 

filialföreståndare och om inte någon sådan kunde hittat så skickades enkäten istället till bibliotekets 

6 I de fallen då jag sökte den ansvarige vid en filial har har jag inte skickat enkäten till bibliotekschefer då jag ansåg 
att det är mer troligt att de främst arbetar i huvudbiblioteket eller i kommunhuset och att frågorna då kunde 
misstolkas. 
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allmänna informationsadress.

I följdmejlet som skickas med enkäten har jag skrivit att enkäten kan vidarebefordras till den bland 

personalen med mest kunskap om HBTQ-frågor. Detta för att få mer exakta uppgifter. Men 

eftersom enkäten frågar efter information som alla på biblioteket antingen kan förväntas ha 

kännedom om eller sådant som enkelt kan hittas genom att söka i deras katalog eller hemsida så har 

det mindre betydelse vem som besvarar enkäten. Flera av biblioteken uppgav att de hade färre än 5 

anställda. Vid så små bibliotek är det inte troligt att någon är specialiserad till en viss del av 

samlingarna (utom möjligen barnavdelningen) så det är mindre relevant vem som besvarar enkäten. 

Ett visst bortfall skedde i form av 11 stycken bibliotek som var nerlagda, saknade e-postadress eller 

delade adress med ett annat bibliotek från urvalet. Ett antal dubbletter förekom även, till exempel 

HBTQ certifierade som var med i det stora urvalet och bibliotek som av oklar anledning fanns med 

två gånger på Libris lista. När det gäller små filialer var det däremot problem i de fallen där 

filialerna inte har en egen e-postadress. Sammanlagt skickades 233 enkäter ut och två påminnelse 

skickades ut med en veckas mellanrum till de som inte svarat. Det uppstod ett problem när vissa av 

de tillfrågade inte kunde öppna enkäten, men det löstes genom att en länk till enkäten bifogades i en

senare påminnelse.

Svarsfrekvens

Ett visst bortfall är att förvänta när man användare enkäter och det är inte mycket som kan göras för

att undvika det mer än att ha ett stort ursprungligt urval och att skicka påminnelser (Dahmström, 

2011).  Av samtliga tillfrågade besvarade 78, 33% av biblioteken på enkäten detta var färre än jag 

hade hoppats men det var tillräckligt för att kunna genomföra analysen. Av de 13 certifierade 

biblioteken var det däremot 12 som svarade. Biblioteken som besvarade enkäten representerade 

både huvudbibliotek och filialer. De övriga beskrev sig som inkorporerade folk- och skolbibliotek 

och kommundels- eller stadsdelsbibliotek. Som figur 1 visar var det cirka hälften av de svarande 

som beskrev sitt bibliotek som ett huvudbibliotek. 
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figur 1 Andelen av de olika organisations typer för bibliotek. Siffrorna visar det faktiska 
antalet bibliotek inom varje kategori. Kategorin övrigt beskrev sig som inkorporerade folk- 
och skolbibliotek och kommundels- eller stadsdelsbibliotek.

 

Det var en relativt jämn spridning över olika typer av orter så som figur 2 visar där y-axeln visar 

antalet svarande från de olika ortstorlekarna. Denna spridning av olika biblioteks typer från olika 

sorters orter är positivt för att resultaten ska vara representativa för Sverige i allmänhet. Detta till 

skillnad från om endast en sorts bibliotek hade besvarat enkäten.

figur 2   Storlekarna på de orter där de svarande bibliotekaen är belägna. Y-axeln visar 
antalet svarande i varje storlekskategori.

Alla enkäterna var dock inte fullständigt besvarade då flera av de svarande hoppade över en eller 

flera frågor. 31 av de svarande biblioteken har inte svarat eller svarat ”vet ej” på frågor om mängden

medier med HBTQ-tema. Jag har kompletterat detta med en fritextsökning i dessa bibliotekens 
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online katalog (i de fallen där katalogen tillåter att söka i endast ett biblioteks samling och inte hela 

kommunen) för att se mängden medier och mängden medier med HBTQ- tema. Jag har då använt 

sökorden hbt*, homosexu* och transpers* för sökningen och avrundar från det.7 Jag gjorde även 

samma sökning på fem av de biblioteken som hade besvarat frågan. Detta för att kunna avgöra hur 

korrekt denna kompletteringen var.  Av dessa biblioteken var majoriteten inom 15% skillnad med 

där min sökning gav resultat av både fler och färre medier än vad biblioteken själv hade svarat.

Analys

Tre av frågorna var så kallade öppna frågor där den svarande kunde ge längre svar. Dessa frågorna 

var: varför de valt att certifiera biblioteket, vilket resultat detta gett samt enkätens sista fråga där de 

själva kunde beskriva sitt arbete med HBTQ. Dessa svaren har jag analyserat med tematisk analys

 och programmet open code. Tematisk analys går ut på att tilldela ord, fraser och meningar i svaren 

koder som beskriver dem, dessa koder sammanställs sedan till teman. Det är sedan dessa temans 

relation till varandra som är basen för analysen.

Jag använde tematisk analys eftersom det är en snabb och intuitiv metod för att analysera och 

sammanställ texter. Målet med tematisk analys är att hitta teman och mönster inom materialet. Detta

görs genom att skapa koder efter de aspekter och särdrag som finns i materialet. Dessa koder 

analyseras och sorteras till teman.(Braum, Virginia & Clarke, Victoria, 2006)

Jag har kodat och kodat om svaren allt eftersom enkäterna besvarades och då jag fått in de sista 

svaren hade jag redan läst, kodat och tematiserat det tidigare materialet. I de fall där jag hittade nya 

teman i det senare materialet så läste jag om det gamla för att undersöka om dessa även fanns med i 

de tidigare svaren också men mindre tydligt. Jag har läst igenom materialet flera gånger och kodat 

det som var av intresse och gått tillbaka när teman jag sett tidigare dyker upp på nytt. Som koder 

använde jag främst de ord som förekommer i svaren, då jag anser detta ger en mer opartisk 

bedömning av deras svar. Mina teman har i analysen varit: kunskap, medvetenhet, bemötande, 

inkludering, utpekande, framtidsplaner och normkritik.

7  Trunkering är en metod för att utöka en sökning. Homosexu* returnerar alla ord som börjar med homosexu oavsett 
hur de slutar. I detta fallet homosexuell, homosexualitet, homosexuality etc
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Open code är ett program som var utvecklat specifikt för att analysera kvalitativ data från intervjuer 

och liknande. Det är också byggt till att följa stegen av en variant av tematisk analys som kallas 

grounded theory men den fungerar även till allmän tematisk analys. Programmet är byggt av 

institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet (www.phmed.umu.se). Det 

tillåter användaren att dela upp svaren i flera satser och som på så sätt låter en se satser och ord för 

sig utan ett fokus på meningarna. Speciellt med de korta svaren som ofta bara är en eller två 

meningar långa är detta en fördel. Detta då början och slutet av meningarna ofta behandlade olika 

saker. Det är i programmet enkelt att tilldela styckena en eller flera koder och att sammanställa 

dessa till teman.

Främst har jag undersökt hur stor del av deras verksamhet som är tillägnat HBTQ och jämföra detta 

med verksamheten mot alla andra. Jag har även jämfört till exempel hur stor andel av bibliotekens 

bestånd som utgörs av medier med HBTQ-tema och undersöka skillnaden mellan de HBTQ 

certifierade biblioteken och de ocertifierade biblioteken. Men även hur de valt att placera materialet 

och hur de resonerat kring detta. Jag har genom svaren jämfört hur synligt HBTQ är på biblioteken 

och deras hemsidor.
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Analys

Medier

Genomsnittet av medier med HBTQ-teman på svenska folkbibliotek är 173 stycken per bibliotek 

eller 0.32% av samlingarna vilket är en andel liknande den som Hughes-Hassells artikel visade 

(0.4% där hade biblioteken däremot bara runt 35 st medier med HBTQ-tema men jag antar att de 

undersökta biblioteken var mindre). Detta kan även jämföras med andelen medier på de nationella 

minoritetsspråken vilka utgör 0.85% av samlingarna på svenska bibliotek och är något som 

rapporten beskrev som negativt med frasen ”Vilket skulle kunna tolkas som att personer med 

nationella minoritetsspråk inte alltid ägnas särskild uppmärksamhet.” (Ranemo, 2016). Trots denna 

negativa beskrivningen har de de svenska biblioteken ändå mer än dubbelt så mycket medier 

skrivna på minoritetsspråken som medier med HBTQ-tema.8  En förklaring till det låga antalet 

medier skulle kunna vara att det finns ett litet utbud och att bibliotekarierna, som Chapman beskrev,

inte var villiga att sänka sin kvalitet för att få ett större utbud (Chapman, 2013). Att det finns en 

bristande tillgång på medier motbevisas däremot av en snabb sökning på ett antal hemsidor där 

libris har över 7000 titlar, bokhandlarna adlibris har 3661 titlar med homosexu* i beskrivningen och

amazon.com returnerade 10597 titlar vid en sökning på homosexuality. Flest hade dock goodreads 

på 137875 stycken. Goodreads är förvisso inte en bokhandel och jag vet av personlig erfarenhet att 

vissa böcker på goodreads kan vara svåra att införskaffa. Samlingarna med HBTQ-tema är i 

genomsnitt större på de biblioteken med HBTQ-certifiering vilket visas i figur 3 nedan. Men det 

visar även hur små dessa samlingarna är jämfört med de totala bestånden. 

8 av detta skulle man kunna dra slutsatsen att antalet medier med HBTQ-tema och skrivet på ett av minoritetsspråken 
troligen är extremt liten.
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figur 3: Andelen av bibliotekens totala bestånd. Med det totala beståndet på x-axseln och antalet medier med 
HBTQ-tema på y-axeln De blå prickarna representerar bibliotek utan HBTQ-certifiering och de orangea 
bibliotek med HBTQ-certifiering

Bortsett från ett är alla de HBTQ-certifierade biblioteken ovanför trendlinjen. Flera av dem ligger 

dessutom i toppen av diagrammet. Det finns visserligen flera undantag både bland de certifierade 

och de ocertifierade biblioteken men den allmänna trenden är ändå tydlig. Det finns däremot endast 

en svag korrelation mellan storlek på biblioteken och storlek på samlingen av HBTQ-media. 

Malmös stadsbibliotek är visserligen det bibliotek med störst HBTQ-samling och är samtidigt det 

största av de svarande biblioteken men det näst största biblioteket ligger bara något över trendlinjen 

och den tredje största ligger nästan i botten av diagrammet. Samtidigt som det biblioteket med näst 

mest HBTQ-medier är ett av de mindre biblioteken. Detta visar att medan storleken på biblioteket är

mindre relevant när det gäller inköp och samlingar. Däremot så prioriterar de certifierade 

biblioteken inköp av medier med HBTQ-teman mer än de ocertifierade biblioteken.

Denna trend syns tydligare när det kommer till event9. Där endast 10 av de ocertifierade biblioteken 

uppgav att de haft ett eller flera event med HBTQ-tema under året. Däremot svarade 19 av dem att 

de hade diskuterat böcker med HBTQ-tema under bokcirklar eller bokprat. Ett av dessa biblioteken 

svarade dessutom på en annan fråga att ”När jag har bokprat tar jag alltid med någon bok med 

HBTQ-inriktning”. Bland de 12 HBTQ-certifierade biblioteken som svarat var det emellertid 10 

som hade arrangerat ett eller flera event med HBTQ-tema och endast 9 som diskuterat HBTQ under

bokprat och bokcirklar. Det bör däremot nämnas att 37 av samtliga bibliotek uppgav att de hade 

arrangerat färre än ett event i vecken så de låga siffrorna är troligen ett allmänt tecken på låg 

aktivitet. Dock är det intressant att färre certifierade bibliotek har diskuterat HBTQ än antalet som 

har arrangerat event speciellt när situationen är den omvända för de ocertifierade biblioteken.
9 Event definierades i frågan som författarbesök, föreläsningar, temadagar, etc
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Jag jämförde även om storleken på orten där biblioteket befinner sig spelade någon roll för hur stora

bibliotekens samlingar med HBTQ-tema är. Resultaten antyder att storleken på orten biblioteket är 

förlagt i inte är orsaken till skillnaderna mellan storleken på samlingarna av HBTQ-medier.  

Biblioteken med störst samlingar fanns i orter med färre än 2000 invånare samt i de som hade fler 

än 100 000 invånare. Detta var intressant men var troligen mer ett utslag av slumpen än ett tecken 

på något större mönster. Storleken på samlingarna är ett sätt att bedöma hur ett bibliotek prioriterar 

olika grupper. Det är dessutom lätt att kvantifiera. För en besökare är det intressant att undersöka 

hur biblioteken har valt att sortera och och organisera sina medier med HBTQ-tema, hur enkelt det 

är att hitta dessa medier i bibliotekens samlingarna samt hur synliga biblioteken har gjort sina 

samlingar och sin verksamhet.

Organisering

I annan forskning diskuteras det ofta om HBTQ-samlingen i ett bibliotek bör organiseras som en 

regnbågshylla eller integreras i den övriga samlingen samt om för- och nackdelarna med dessa 

uppställningsmetoderna. Fördelen med en regnbågshylla är att den visar att HBTQ-personer är 

välkomna och har en plats i biblioteket samtidigt som det gör medierna lättare att lokalisera10. De 

kan däremot ge intryck av att HBTQ är något avskiljt från normen och kan upplevas som utpekande

för besökarna att använda. Vissa bibliotek väljer därför att inte ha en regnbågshylla och har istället 

inkorporerat sina medier med HBTQ-tema i de övriga samlingarna. 

 Att inte ha en speciell hylla för HBTQ böcker är ett medvetet val. Det kan vara känsligt
att som ung HBTQ-person att behöva gå till en speciell hylla. 

Fem av de svarande biblioteken beskrev liknande resonemang kring regnbågshyllor och varför de 

valt att inte använda dem i biblioteken. Att de har valt att inkorporera sina HBTQ medier bland den 

övriga samlingen gör det visserligen svårare att medvetet hitta dessa medierna men det ökar 

samtidigt chansen att en besökare som inte specifikt letar efter medier med HBTQ-tema ska se dem.

En inkorporerad samling skickar däremot ingen signal om HBTQ-personers välkomnande så som 

en regnbågshylla gör, men det kan samtidigt upplevas som att HBTQ utgör en del av normen 

snarare än att vara något avskiljt från den.

Samma diskussion tas upp i Walker och Bates artikel om unga HBTQ-personers informationsbehov 

10 Just detta är varför jag personligen föredrar regnbågshyllor.
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och deras upplevelser av skolbibliotek. Där vissa föredrog en egen hylla och andra ville ha 

medierna inkorporerade (Walker & Bates 2016). Men det diskuterades även bland bibliotekarierna i 

Chapmans artikel där det ena biblioteket hade en regnbågshylla och det andra valt att inkorporera 

sin HBTQ-samling. Bibliotekarierna var däremot överens att det var bättre att inkorporera 

samlingarna för ungdomar, de svarade att:

 Teenagers are really self-conscious, aren’t they, so they’re not going to want to be seen 
looking in that section.” For this reason, it was felt that it was not sufficient to provide 
an adult LGBT collection and expect teenagers to look there; as one librarian 
commented, “To actually go and use that collection is quite an out thing to do anyway. 
(Chapman 2013)

Ett alternativ kan vara att dubbelplacera materialet det vill säga att ett exemplar av en bok kan stå på

regnbågshyllan och ett annat kan placeras i den övriga samlingen. Detta kräver dock att biblioteket 

köper in flera exemplar av samma bok vilket kan vara svårt för mindre bibliotek med mer 

begränsade ekonomi och utrymme. Av de bibliotek som svarade att de dubbelplacerade sin samling 

var flera större bibliotek, bara två av dem hade färre än 30 000 medier och median beståndet var 68 

000. Det var även en markant skillnad på hur de certifierade och ocertifierade biblioteken hade valt 

att sortera sina samlingar där 10 av de certifierade hade dubbelplacerat sina medier. Bland de 

ocertifierade biblioteken hade däremot endast 5 bibliotek valt att dubbelplacera sina medier. Där 

hade däremot majoriteten (45 bibliotek) valt att inkorporera dessa medier bland de övriga 

samlingarna. Bland dem hade alltså bara 5 bibliotek en synlig regnbågshylla.

Genom figurerna 4a och 4b blir skillnaden mellan hur biblioteken valt att sortera sina samlingar 
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betydligt tydligare. 90% av de certifierade biblioteken har valt att dubbelplacera sina medier jämfört

med 9% av biblioteken utan certifieringen. I Sundbyberg där båda biblioteken är HBTQ-certifierade

har de valt att både bryta ut och inkorporera HBTQ-samlingarna men de har gjort olika på de olika 

biblioteken.”Medierna står i en hylla för sig på ett av biblioteken och integrerat på det andra 

biblioteket.”11 En tredje metod för att synliggöra bibliotekets medier med HBTQ-tema används av 

Tumba bibliotek som i sitt svar beskrev att ”Vi har ryggmärkning av böckerna (en regnbåge 

fastklistrad på ryggen) men har valt att inte ha dem på en egen hylla.” Jag har själv sett liknande 

system användas för att indikera genre på böcker speciellt fantasy eller barnböcker, men inte för att 

visa HBTQ-teman eller liknande.

Vissa bibliotek beskrev att de aktivt valt att inte ha en regnbågshylla för att det kan upplevas som 

utpekande. Detta är en attityd som ibland återfinns i forskning inom HBTQ och bibliotek. Men det 

skapar ett problem om det  kombineras med att inte katalogisera medierna med ämnesord som 

HBTQ eller liknande. Detta försvårar för användarna att hitta sådana medier och 17 av de svarande 

biblioteken som beskrev att de inte visste hur många medier med HBTQ-tema biblioteket har 

svarade även att de inte hade en regnbågshylla och inte hade katalogiserat medierna med HBTQ 

ämnesord. Bristen på katalogisering benämndes av fyra av de svarande som orsaken till att de inte 

visste hur stort bestånd av medier med HBTQ-tema biblioteken har. I enkäten svarade 9 av de 

certifierade biblioteken att de hade HBTQ eller liknande ord som ämnesord och 25 av de 

ocertifierade svarade att de använder sådana ämnesord. Men som min komplettering visar kan flera 

titlar ändå hittas med en fritextsökning. Däremot kan besökarna inte använda sig av facettsökning12 

om de inte har dessa ämnesorden. Med rätt ämnesord kan fler medier synliggöras. Det finns 

däremot andra sätt än bara en regnbågshylla och ämnesord att uppmärksamma bibliotekets 

verksamhet för HBTQ-personer.

Bemötande

I Walker och Bates artikel uttrycker de tillfrågade eleverna en känsla av att inte vara välkommen 

eller att de var osäkra på hur de skulle bli bemötta om de frågade efter information om HBTQ. I 

Den artikeln likställde eleverna bristen på synligt material med brist på intresse.

”In addition, several respondents said that they would have felt uncomfortable asking 

11 De två biblioteken svarade delvis tillsammans
12 Facettsökning tillåter en att begränsa en sökning genom att välja ut vissa aspekter som språk, medietyp, ämne etc.
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their librarian for help locating LGBTQ information because the lack of visible 
resources led them either to assume that no help would be available, or to feel that 
LGBTQ topics were not allowed to be discussed”(Walker & Bates 2016)

Det finns många sätt ett bibliotek kan visa att de välkomnar alla. Vissa har valt att göra det via en 

HBTQ certifiering där: ”Breddad kompetens i bemötandefrågor. Ställningstagande.” Angavs i ett 

svar som orsaken till att de valt att genomgå certifieringen. Just att ta ställning och visa att 

biblioteken är bereda att genomföra förändringar för att en minoritet ska känna sig bättre bemötta 

kan göra stor skillnad. 

Flera bibliotek betonade att de var öppna för alla. Men att detta är uppenbart och självklart för 

bibliotekarierna betyder inte nödvändigtvis att besökarna upplever samma sak. Ett sätt att visa för 

biblioteken att visa att HBTQ-personer är välkomna kan vara med en regnbågshylla. Där kan 

besökarna se dels att biblioteket har medier om eller med HBTQ och även ungefär hur mycket de 

har. Ett annat sätt är med reklam och speciell skyltning av sina medier (med skyltning menas att 

under en tid ställa fram böcker och andra medier på ett sätt som framhäver dem) något som gjorts 

av 12 av de ocertifierade biblioteken och 10 av de certifierade Biblioteken. Resultatet är liknande 

när det gäller om biblioteket gör reklam eller uppmärksamma besökare för deras verksamhet med 

avseende på HBTQ-frågor. Enkätfrågan gällde för både reklam på det fysiska biblioteket men även 

på deras hemsidor, detta eftersom så många idag använder internet för att besöka biblioteken. 13 av 

de ocertifierade- och 10 av de certifierade biblioteken svarade att de gör reklam för sitt arbete med 

HBTQ-frågor. Skillnaden mellan de certifierade biblioteken och ocertifierade blir ännu mer tydlig 

om detta beräknas som procent så som figur 5, där antalet bibliotek med en viss verksamhet 

beräknas som procent av alla de svarande biblioteken. 
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Figur 5 Y-axeln visar procenten av de svarande biblioteken som valt att uppmärksamma 
sitt hbtq-orienterade bestånd och verksamhet.  

29 av biblioteken har varken reklam, skyltning eller en regnbågshylla. Vilket antyder att dessa 

bibliotekens verksamhet och medier är helt osynliga för besökarna. Just den typen av 

osynliggörande som eleverna i Walker och Bates undersökning uppgavs som anledning till varför de

inte kände sig bekväma med att ställa frågor till bibliotekarierna. Bibliotekarierna själva är 

medvetna om att situationen med bristande verksamhet mot HBTQ-personer inte är optimalt och att 

mer kan göras för att bättre synliggöra dem och dessa medier. Flera av biblioteken valde att 

beskriva vad de skulle vilja göra om de hade haft möjlighet till det och 32 av de svarande 

biblioteken valde att beskriva annan verksamhet de hade eller förklara närmare svar de givit 

tidigare. 

Bibliotekariernas åsikter

Enkätens sista fråga var en öppen fråga där de kunde kommentera sitt arbete inom HBTQ-frågor 

(Är det något annat ni vill kommentera om ert arbete med HBTQ frågor?). Denna frågan gav 

mycket spridda svar, troligen på grund av att frågan var så vid. Tre teman var ändå urskiljbara: 

framtidsplaner, bemötande och inkorporering. Det största av dessa teman var framtidsplaner och 

flera av de svarande beskrev att de ville eller planerade att göra mer för att uppmärksamma HBTQ, 

och att detta skulle vara ett kontinuerligt arbete som genomsyrar verksamheten. 

Det är ett ständigt pågående arbete som ska genomsyra all verksamhet, inte bara 
bokbestånd, utan marknadsföringsmaterial, bemötande etc.

20



Vissa av de svarande beskrev att de upplevt en del praktiska problem med att uppnå detta mål. ”Vi 

är ett ganska litet och underbemannat bibliotek, dock så finns en önskan om att göra mer”. 

Problemet med bristen på medier och verksamhet är inte på grund av ointresse utan snarare 

bristande möjlighet.

Temana bemötande och inkorporering är delvis samman länkade. Flera beskrev hur de arbetat 

normkritiskt och på olika sett uppmärksammat HBTQ eller hjälper besökarna med frågor.  Temat 

inkorporering betonade däremot att de behandlar alla lika men inte skiljer ut HBTQ särskilt och  

beskriver att de av samma anledning valt att inte sortera medierna i en regnbågshylla.

Vi lyfter inte speciellt fram just HBTQ frågor men är väl medvetna att böckerna finns 
och hjälper gärna till om det behövs likaväl som vi letar fram böcker om 
själskadebeteende, deckare historiska romaner eller vad som helst. Känner snarare att 
det är utpekande att särskilja denna litteratur från annan. HBTQ finns som sökord i 
innehållsbeskrivning av böcker i katalogen.

Biblioteken betonar att de behandlar alla lika och är måna om ett gott bemötande för alla deras 

besökare men att de inte riktar något särskild verksamhet mot HBTQ eller någon annan 

minoritetsgrupp. ”Vi resonerar kring inkludering oavsett kön, sexuell identitet, ålder, etnicitet mfl, 

men vi har inget uttalat fokus på HBTQ.” Vissa antyder tvärt om att de genom att inte fokusera på 

HBTQ ger mer jämlik service. ”förstår inte detta fokus på HBTQ vi behandlar alla vänligt men 

skiljer inte ut”. Båda dessa två teman beskriver en vilja att ha ett bra bemötande och de skiljer sig 

mer på en tolkning av hur detta målet bör nås. Bland de som beskrev specifik vilken verksamhet de 

har, var arbete mot barn och skolor något som ofta nämndes. De beskrev att de tillhandahöll 

material för skolor, att de hade bilderböcker och möten med ”regnbågefamiljer”. Det hade varit 

intressant att undersöka vidare om detta fokus på barn är på grund av åsikter om att barn speciellt 

behöver ha tillgång till böcker om minoriteter för att lära sig tolerans eller om det berodde på att 

bibliotek i allmänhet har ett stort fokus på barn och unga.

Certifieringens resultat

Gör då en HBTQ certifiering någon nytta? Ett av biblioteken svarade att: ”Inför certifieringen och 

tiden däromkring fick vi tyvärr även negativa kommentarer.” Men de beskrev även att resultatet av 

certifieringen hade varit att besökarna nu vågat fråga efter medier med HBTQ-teman. Vilket jag 

anser vara en positiv utveckling. De tillfrågade biblioteken var allmänt positiva till certifieringen 

och av de 12 svarande med HBTQ- certifiering svarade 8 att certifieringen hade varit mycket viktig 
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för deras arbete med HBTQ-frågor, ett av biblioteken att det var ganska viktigt och de återstående 3 

valde att inte besvara frågan. 

Det förekommer en viss utveckling av svaren på frågorna om varför de certifierats och vilket 

resultat detta gett. På frågan om varför de valt att certifiera sig framkommer tre teman bemötande, 

kunskap  och normkritik. Dessa teman är tätt sammanlänkade då de främst sökte kunskap om hur de

kunde förbättra sitt bemötande. Teman om bemötande och normkritik knyts samman av bibliotekens

delade ideal av att biblioteket som en plats som tillhör alla och dit alla ska vara välkomna. Men med

en medvetenhet om att alla människor är olika och därför behöver bemötas olika för att de ska 

känna sig välkomna.

Vi hbt-certifierar verksamheten för att bli bättre på bemötande. Alla är olika och måste 
därför bemötas olika och med respekt. Genom den här utbildningen tittar vi på vad som 
anses vara norm. Kompetens behövs då HBTQ-personer inte är lika synliggjorda (som 
cis/hetro-personer) idag. Biblioteket tillhör alla och därför ska alla känna sig välkomna! 

Flera bibliotek svarade att deras mål med att genomgå certifieringen var ökad kompetens och 

kunskap. Detta tema fortsatte sedan in i frågan om resultaten av certifieringen där detta temat 

ersattes med ett tema av medvetenhet. Där den kunskapen som utbildningen bidragit med hade givit

nya insikter och en större medvetenhet om normkritik och hur andra uppfattar bemötande. Likadant 

förändras det tidigare bemötande temat till ett tema av inkludering. Där svaren beskriver hur alla nu 

ges mer plats i biblioteket och att de blivit bättre synliggjorda. Normkritik är ett tema som 

fortfarande finns kvar men men nu med mer specifika beskrivningar av vad de har förändrat. Som 

att de ändrat sitt ordval. Bibliotekarierna åsikter om HBTQ certifieringen var i allmänhet positiva 

även hos de som inte själva hade valt att genomföra den. De gjorde den för att få kunskap om 

HBTQ och information om hur de kan förbättra sitt bemötande av minoriteter. Det är också vad de 

fick ut av den men de poängterar att certifieringen bara är ett första steg och att mycket finns kvar 

att göra. 
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Slutsats

I mina forskningsfrågor undrade jag först hur det ser ut på folkbibliotek när det gäller 

uppmärksamhet och verksamhet riktad mot HBTQ. Mina resultat visar på en inte helt positiv 

situation. Dock liknar situationen på svenska bibliotek, när det gäller HBTQ, den i andra länder. 

Bibliotekarier är villiga och positiva till att arbeta med HBTQ-frågor. De är dock främst måna om 

att alla besökare ska bli väl och likvärdigt bemötta. Även de bibliotek som inte riktar någon 

verksamhet specifikt mot HBTQ-personer motiverar avsaknaden av speciell verksamhet som 

jämställdhet. Det finns däremot en brist på synlighet och praktiskt bemötande i biblioteket och på 

hemsidorna.

Endast ett fåtal av biblioteken har event eller skyltning av medier med HBTQ-tema och HBTQ-

samlingen på ett genomsnittligt bibliotek är endast 173 titlar och den utgör cirka 0.3% av de totala 

samlingarna. Inget bibliotek, inte ens det största hade mer än 600 titlar med HBTQ-tema och få 

hade mer än 300. Även det är likt samlingarna i övriga länder. Detta är mindre än det kunde vara, 

speciellt med tanke på att andelen av befolkningen som identifierar sig som HBTQ-person är runt 

3,4% (Gates, 2012). KB beskriver det negativt att medier på de nationella minoritetsspråken bara 

motsvarar 0,85% av samlingarna, vilket gör att HBTQ-samlingarna på 0,3% definitivt är oroande. 

Det kan diskuteras om en lagändring som inkluderar HBTQ bland de prioriterade grupperna skulle 

hjälpa till att öka dessa siffrorna men med tanke på att det inte gjort det för de nationella 

minoriteterna är resultaten av en sådan lagändring tvivelaktiga.

Bibliotekarierna verkar vara medvetna om problematiken och många uttrycker en vilja att förändra 

”Att vi behöver bli bättre!” eller att de planerar att utöka sin verksamhet riktad mot HBTQ-personer.

De är även måna om att alla ska känna sig välkomna även om de ofta har olika uppfattning om hur 

de ska åstadkomma detta. Flera av dem angav att de valt att satsa på bemötande för alla men inte 

gjorde något speciellt för att uppmärksamma HBTQ-personer. En lösning på problemen med de små

utbuden av medier och osynligheten av HBTQ på bibliotek kan därför vara att ge bibliotekarierna 

den  kunskap och de medel de behöver för att själva utföra denna förändringen. Kan då en HBTQ-

certifiering vara en lösning eller i alla fall ett steg i rätt riktning. Flera av biblioteken angav en 

önskan om mer kunskap som anledningen till att de genom gått certifieringen och andra att ökad 

kunskap och kompetens var ett av resultaten av certifieringen.
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Jag frågade i syftet om det var någon skillnad på de certifierade och de ocertifierade biblioteken. 

Det anser jag att det definitivt är. Personalen på de certifierade biblioteken har sett HBTQ-

certifieringen och den medföljande utbildningen som positiv och beskrev att den varit mycket viktig

för deras arbete. De svarade att de genom utbildningen fått ökad kunskap om HBTQ, bemötande 

och normkritik. Flera av dem beskrev även hur detta har lett till praktiska förändringar i rutiner och 

att besökare blivit mer villiga att fråga bibliotekarierna om HBTQ.

Svaren på enkäten kan inte besvara vilken förändring som skett på grund av certifieringen eller hur 

mycket de gjort tidigare. Dock är de tydligt att de certifierade biblioteken tillägnar mer av sin 

verksamhet och uppmärksamhet till HBTQ. På alla punkter jag undersökt ligger de certifierade 

biblioteken före de utan certifiering. De har fler medier och event. Fler av dem skyltar med sina 

samlingar, har reklam, fler av dem dubbelplacerar sina medier och fler av dem har HBTQ eller 

liknande som ämnesord. RFSL skriver själva att en certifiering ”sänder en tydlig signal” att 

biblioteken arbetar strukturerat med dessa frågor. Verkligheten motsvarar detta idealet och det är 

troligt att en besökare skulle hittar mer medier med HBTQ-tema och hittar dem lättare i ett 

certifierat bibliotek än än vid ett ocertifierat bibliotek av samma storlek. Bibliotekarierna svarar att 

certifieringen gett dem kunskap och metoder för att arbeta med HBTQ och bemötande, men att 

arbetet inte är klart i och med certifieringen utan att de planerar att fortsätta det påbörjade arbetet 

även i framtiden. 

Vidare forskning

När jag började skriva denna uppsatsen hade jag en plan att även undersöka hur arbetet på de 

certifierade biblioteken utvecklats över tid. Har de bibliotek som nyligen certifieras tillägnat en 

större del av verksamheten till HBTQ eller stämmer den beskrivningen bättre in på de bibliotek som

varit certifierade i flera år. Är det tvärt om så att andelen av verksamheten sjunker när fler och fler 

av de som genomgick utbildningen vid den ursprungliga certifieringen går i pension eller av andra 

anledningar lämnar biblioteket och ersätts med nya som inte gått utbildningen. Tyvärr hade alla 

utom ett av biblioteken certifierats under 2015 och 2016, men om ett par år hade detta kunnat 

undersökas. Då kan man även se om deras planer om att fortsätta arbetet leder till någon verklig 

förändring. Vad händer efter certifieringen slutar gälla tre år senare? Avstannar arbetet? Går de 

igenom certifieringen igen eller fortsätter de att jobba med den kunskap och metoder de fått via 
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utbildningen och certifieringen?

En annat intressant undersökning hade varit en kvalitativ analys av Tumba bibliotek för att 

undersöka hur effektivt deras metod med klistermärken för att indikera deras HBTQ-tema och 

besökarnas besökarna åsikter om denna metoden. Om det visar sig att det fungerat väl kan det 

införas på andra bibliotek som ett alternativ till regnbågshyllor.
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för HBTQ-frågor kunde besvara den bifogade enkäten.

Tack på förhand Ursula Rasmusson-Wright
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