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Sammanfattning: 

Med intervjuer som metod syftar denna uppsats till att undersöka hur en hbtq-

satsning på ett folkbibliotek kan se ut och vilka tankar och idéer som ligger bakom 

den. Syftet uppfylls dels genom en kartläggning av hbtq-satsningar på de fyra 

studerade folkbiblioteken och dels genom en analys av de intervjuade 

bibliotekariernas berättelser om hur de motiverar sitt arbete med hbtq-frågor. I 

analysen används begreppet uppdragslogik som ett sätt att förstå bibliotekariernas 

resonemang kring sitt hbtq-arbete. Kartläggningen av hbtq-satsningarna visar att 

vanliga arbetsmetoder är att sätta upp särskilda regnbågshyllor, att ha 

programpunkter med hbtq-innehåll och att synliggöra hbtq-resurser på webben. Att 

ha dubbla exemplar av hbtq-medier är ett vanligt tillvägagångssätt för att försöka 

tillgodose låntagarnas eventuella behov av anonymitet och samtidigt undvika 

osynliggörande av dessa resurser. Frågan om bemötande är något som flera av 

respondenterna har stort engagemang för. 

Analysen av bibliotekariernas berättelser om sitt hbtq-arbete kommer fram till att de 

intervjuade bibliotekarierna kan sägas agera utifrån en gemensam uppdragslogik där 

hbtq-frågor ses som viktigt för att uppfylla bibliotekets uppgift att vara en plats som 

är öppen för alla. Ett normkritiskt perspektiv lyser igenom där respondenterna ger 

uttryck för en uppfattning om att hbtq-frågor hör ihop med andra kategoriseringar 

som eventuellt kan leda till diskriminering, såsom kön, etnisk tillhörighet och 

funktionsförmåga. Denna uppdragslogik kolliderar ibland med kollegornas 

uppfattning om vad biblioteket bör prioritera för att uppnå sina mål och vad som 

utgör dessa mål. 

Nyckelord: hbtq, folkbibliotek, uppdragslogik, bemötande, normkritik
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1. INLEDNING

1.1 Introduktion och syfte

På senare år har fler och fler bibliotek börjat uppmärksamma hbtq-frågor och hbtq-personer som 

grupp 1. En undersökning som Biblioteksbladet genomförde 2014 visar att vanliga tillvägagångssätt 

för de svenska biblioteken att arbeta med hbtq-frågor är att uppmärksamma Pride-festivaler genom 

att ha ett hbtq-tema på skyltade böcker och att ordna programverksamhet med hbtq-tema (Hamrud 

2014). Vissa bibliotek väljer att jobba ännu mer långsiktigt med området genom att exempelvis 

bryta ut hbtq-relaterad litteratur till en separat samling (ofta kallad regnbågshylla) eller att genomgå 

en hbtq-certifiering med hjälp av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter). Numera har också Svensk biblioteksförening ett 

expertnätverk för hbtq-frågor, vilket visar att det är ett område som ses som intressant i 

biblioteksvärlden. 

En hel del forskning görs också på området, framför allt i en internationell kontext. Det finns en rad 

studier om bibliotekens utbud (eller rättare sagt avsaknad av utbud) av hbtq-relaterad litteratur, 

klassifikation och ämnesord i relation till hbtq och hur hbtq-personers informationsbehov ska kunna

uppfyllas (se till exempel Nääs 2012, Andersson 2007). I Sverige finns det än så länge främst 

studentuppsatser och projektrapporter skrivna inom området hbtq och bibliotek, ofta med målet att 

redovisa eller analysera hur det har gått till när ett eller flera bibliotek har hbtq-certifierats (se till 

exempel Bengtsson 2013). Ett undantag är Sofie Samuelssons bok Normkritik, hbtq och 

folkbibliotek från 2016 där författaren visserligen utgår från en hbtq-certifieringsprocess, men också

försöker ta ett större helhetsgrepp om vad en hbtq-satsning på ett bibliotek är och kan vara 

(Samuelsson 2016). Att studera hbtq-arbete på bibliotek som en mer helgjuten satsning inspirerade 

mig och väckte min nyfikenhet. Under inläsning av litteratur om bibliotekariens yrkesroll stötte jag 

också på begreppet uppdragslogik (Schultz Nybacka 2013). Jag blev nyfiken på begreppet och dess 

bakgrund och insåg att det kunde vara något som gick att applicera på min studie. 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad en hbtq-satsning på ett folkbibliotek kan bestå av och 

vilka tankar och idéer som ligger bakom den. Jag kommer att ta reda på detta genom att svara på 

följande forskningsfrågor:

1) Vad ingår i de hbtq-satsningar som jag har tittat på?

2) Hur motiverar de intervjuade bibliotekarierna sitt arbete med hbtq-frågor?

1Med hbtq-personer menas homosexuella, bisexuella, transpersoner samt personer som definierar sig som 

queera. 
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3) På vilket sätt kan begreppet uppdragslogik appliceras på de intervjuade bibliotekariernas 

beskrivning av sitt arbete med hbtq-frågor?

1.2 DEFINITIONER

Här förklarar jag några begrepp och fenomen som är centrala för min studie.  

Biblioteksbegreppet

Den värld jag studerar är folkbibliotekens värld. Jag har alltså inte tittat på någon annan typ av 

bibliotek såsom akademiska bibliotek eller specialbibliotek. För att göra texten smidigare väljer jag 

dock att inte alltid skriva ut hela ordet folkbibliotek, utan att ibland bara använda ordet bibliotek. 

Den typ av bibliotek som åsyftas är dock alltid folkbibliotek. 

Institutionella logiker

Institutionella logiker är ett begrepp som myntades av Friedman & Alford 1991. Begreppet kan 

definieras som ett socialt konstruerat mönster av kulturella symboler och materiella praktiker 

(Thornton & Ocasio 2008, refererade i Thornto, Ocasio & Lounsbury 2012). Det har ofta använts 

för att analysera motsägelsefulla förhållanden eller praktiker inom en institution, vilket kan utgöra 

exempelvis en organisation eller en bransch. Med inspiration från Schultz Nybacka (2013) förstår 

jag institutionella logiker som de större övergripande tankemönster som individer har att förhålla 

sig till i sin praktik och i sina tankar. Ett längre resonemang kring detta begrepp finns i kapitlet om 

teori och tidigare forskning. 

Uppdragslogik

Uppdragslogik är en sorts institutionell logik som utgår från organisationens uppdrag, i det här fallet

bibliotekets uppdrag. Då det inte alltid råder någon konsensus om vad bibliotekets uppdrag är, 

uppnås, så kan bibliotekariers uppdragslogik se olika ut. Den kan länkas till den individuella 

bibliotekariens egna intressen och engagemang (Schultz Nybacka 2013). Ett längre resonemang 

kring detta begrepp finns i kapitlet om teori och tidigare forskning. 

 Hbtq – vad är det?

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera 

uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att 

bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan 

röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett 

uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer (RFSL 2017)
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Hbt(q)-certifiering

Sedan 2008 erbjuder RFSL hbtq-certifieringsutbildningar och utfärdar hbtq-certifikat som är giltiga 

i tre år åt gången. Certifieringen är öppen för alla typer av verksamheter. Målet med certifieringen 

är att anställda i den certifierade verksamheten ska ”ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt 

konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer”  samt att ”verksamheten ska ha 

påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande 

bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv” (RFSL 2017).

Certifieringsprocessen består av en utbildning som pågår under cirka fem månader uppdelat på fyra 

halvdagar. Utbildningen leds av en utbildare från RFSL och kan i viss mån anpassas till hur 

verksamheten ser ut. Det är obligatoriskt för alla anställda att delta i utbildningen, som har fokus på 

hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt innebörden av ett hbtq-

kompetent bemötande. Utbildningen tar upp alla sju diskrimineringsgrunder som finns i Sverige 

(kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) och behandlar även hur olika 

normer i samhället samverkar. Den ger också en historik över hur lagar och rättigheter har 

förändrats i Sverige. I certifieringen ingår också att verksamheten ska bilda en hbtq-grupp som 

arbetar med att ta fram en handlingsplan för hbtq-arbetet. En uppföljning av handlingsplanen sker 

ett år efter avslutad certifiering (RFSL 2017).

RFSL la till ordet ”queer” i sitt namn 2015 och från och med då kallas certifieringen för hbtq-

certifiering. Innan dess kallades den för hbt-certifiering (uppgift hämtad från mejl-konversation med

utbildningssamordnare på RFSL 20170214). Då de certifierade bibliotek som jag har intervjuat har 

genomgått certifieringsprocessen innan 2015 talar personalen i intervjuerna ibland om att de har 

gjort en hbt-certifiering. Jag har dock valt att enbart tala om hbtq-certifiering då det är den 

benämning som är aktuell idag. 

1.3 Disposition

Nästa kapitel behandlar tidigare forskning och det teoretiska ramverk som uppsatsen bygger på. 

Därefter följer ett kapitel om uppsatsens metod och material. Efter det kommer en genomgång och 

analys av det empiriska materialet som samlats in. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion med de viktigaste resultaten följt av en referenslista och en bilaga med frågorna i den 

intervjuguide som använts vid intervjuerna. 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för den teoretiska ram som uppsatsen bygger på. Det två 

inledande delarna rör sig kring bibliotekets uppdrag och funktion som plats i samhället samt 

bibliotekariens yrkesroll och uppdragslogik. För mig hänger dessa två saker till stor del ihop då jag 

tänker att synen på vilken plats och uppdrag ett bibliotek ska ha i samhället till mångt och mycket 

också avgör hur bibliotekariens roll ser ut. Här ställer jag mig frågan om hur arbetet med hbtq-

frågor hänger ihop med en mer allmän syn på vad bibliotekets uppdrag och roll är och bör vara 

dagens samhälle. Vad förväntas av en bibliotekarie, vad bör en sådan göra och vad kan eller kan 

inte omfattas av yrkesrollen? Avsnittet avslutas med en redogörelse för begreppet uppdragslogik 

och hur jag tänker mig att det kan appliceras på min studie.  

Därefter gör jag en kort sammanfattning av huvuddragen inom queerteori och normkritik. Denna 

teoriinriktning är viktig att förstå eftersom att det är ett perspektiv som de bibliotekarier som jag har

intervjuat har fått ta del av via exempelvis en hbtq-certifiering och som de bär med sig i sitt arbete. 

Det är också det dominerande grundperspektivet hos många som har gjort och gör forskning om 

hbtq-frågor och hbtq-arbete på bibliotek. För min egen del har jag främst använt detta perspektiv 

som ett medel för att förstå tankemönster och praktiker hos dem jag studerar och inte som ett 

teoretiskt verktyg i sig. 

Jag fortsätter därefter med att beskriva en del tidigare studier av hbtq-arbete på bibliotek som har 

utgått från normkritiska, queerteoretiska och andra lite mer aktivistiska och politiska spår. Denna 

genomgång syftar till att ge exempel på tankar och praktiker som kan ingå i ett hbtq-arbete på 

bibliotek och som kan motivera bibliotekarier i deras hbtq-arbete. Efter det följer en beskrivning av 

hur ett mer praktiskt arbete med samlingarna kan läggas upp och hur teoretiska resonemang kan 

appliceras på praktiskt ordnande av hbtq-resurser i rummet.

2.1 Bibliotekets uppdrag och biblioteket som plats

En titt på den senaste versionen av bibliotekslagen, vilken trädde i kraft 2014, kan ge en inledande 

bild av hur ett ideal för dagens svenska bibliotek kan se ut. Bibliotekslagens formuleringar 

understryker att biblioteken ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom 

kunskapsförmedling och främjande av fri åsiktsbildning. Lagen säger också att bibliotekens 

verksamhet ska vara tillgänglig för alla i samhället. Särskilt prioriterade grupper är dock, enligt 

lagen, personer som tillhör Sveriges nationella minoriteter, personer med annat modersmål än 

svenska samt personer med funktionsnedsättning. Om folkbiblioteken sägs det att de ska vara 
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tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud ska också vara 

allsidigt och hålla hög kvalitet. De ska dessutom ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungas 

språkutveckling och läsning genom att erbjuda litteratur efter deras behov och förutsättningar (SFS 

2013:801). Dagens bibliotek bör alltså (i alla fall om man ska utgå från hur bibliotekslagen är 

formulerad) sträva efter att vara en plats som främjar demokrati och jämlikhet mellan människor 

och som tar extra hänsyn till vissa grupper som anses ha särskilda behov. När det gäller bibliotekets 

utbud av böcker och andra resurser är mångfald och kvalitet två egenskaper som är prioriterade.

Men idealen för det svenska folkbiblioteket har naturligtvis sett olika ut genom tiderna. Anders 

Frenander har i sin översikt över svensk folkbibliotekspolitik beskrivit de olika uppdrag och roller 

som folkbiblioteket har tillskrivits under de senaste hundra åren. Till en början låg tyngdpunkten på 

biblioteket som en instans för utbildning och folkbildning tillsammans med ett demokratiskt 

uppdrag och ett förströelseuppdrag. Mot slutet av 1960-talet började en roll som kulturcentrum 

betonas allt mer och på 1970-talet sågs folkbiblioteken som en sorts kulturhus. Även in på 1980-

talet låg betoningen på kultur kvar, men det talades även om en informationsuppgift som handlade 

om demokratiskt engagemang och bland annat syftade till att minska informations- och 

kunskapsklyftor mellan grupper i samhället (Frenander 2012)

En stor förändring under 1980-talet som Frenander beskriver är att det som kallas för New Public 

Management blev den dominerande formen av offentlig förvaltning. Detta innebär bland annat att 

offentliga verksamheter ska efterlikna privata företag som agerar på en marknad. Medborgarna ses 

då som kunder som (med sina skattepengar) ”köper” en tjänst. Frenander menar att det dock dröjde 

ett tag innan denna inställning blev gällande inom biblioteksvärlden (Frenander 2012)

1990-talet innebar lågkonjunktur och neddragningar av medel till offentlig sektor, vilket även 

påverkade bibliotekens verksamhet (Frenander 2012). Samtidigt introducerades i slutet av årtiondet 

något som av flera forskare beskrivs som ett upplevelseperspektiv på biblioteken. Detta perspektiv 

innebär ett ökat fokus på besökarens upplevelse och bibliotekets främsta funktion blir att vara ett 

upplevelsecentrum. Inriktningen fortsätter under 2000-talet då allt fler kommuner bygger nya 

hypermoderna biblioteksbyggnader som ska locka besökarna till upplevelser (Schultz Nybacka 

2013,  Hansson 2012). Här höjer bland annat biblioteksforskaren Joacim Hansson en kritisk röst. 

Han kopplar ihop indragningen av biblioteksfilialer med fokuset på biblioteket som 

upplevelsecentrum och menar att denna utveckling fjärmar biblioteket från de befolkningsgrupper 

som behöver det mest (Hansson 2012 ). Hansson menar att folkbibliotekens viktigaste uppgift är att 

stärka marginaliserade gruppers möjlighet till demokratiskt deltagande och att vara en lokalt viktig 

mötesplats (Hansson 2010). Aabø & Audunson  är inne på samma linje och beskriver biblioteken 
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som en av de offentliga platser där det är störst mångfald bland besökarna och att biblioteksmiljön 

på så sätt bidrar till att främja social inkludering. De menar att biblioteket exponerar sina besökare 

för människor som är annorlunda än dem själva. Ibland sker detta genom att bibliotekarierna har 

skapat teman av olika slag bland böckerna som synliggör olika grupper i samhället och ibland sker 

det enbart genom att människor vistas i miljön och möter varandra där (Aabø & Audunson 2012).

Bibliotekarien Lena Grönlund höjer dock ett varningens finger i ett inlägg i Biblioteksbladet där 

hon menar att det finns en bild av bibliotek som demokratiska och neutrala förmedlare av universell

kunskap, men att den inte stämmer. Enligt Grönlund är inte biblioteket ett neutralt rum och hon 

menar att bibliotekarien har en kulturförmedlarroll som långt ifrån är neutral. Detta eftersom att 

bibliotekarier upprätthåller maktstrukturer och bibliotek därmed blir institutioner där vissa 

föreställningar, värderingar och normer reproduceras. Grönlund har tittat särskilt på normer som 

berör hudfärg där vithet blir den dominerande normen i svensk kontext. Hon menar att 

bibliotekarier behöver bli medvetna om sin egen maktposition och att det behövs mer diskussion 

kring hur samhälleliga normer förmedlas och upprätthålls på bibliotek. Biblioteket ska vara en plats 

där så många som möjligt kan känna sig välkomna och där utanförskap inte förstärks (Grönlund 

2012). 

Sofie Samuelsson hakar på detta resonemang när hon skriver om hbtq-arbete på folkbibliotek. Hon 

beskriver bibliotek som platser där normer skapas, återskapas och befästs. Inte heller Samuelsson 

ser biblioteket som ett neutralt rum och hon understryker vikten av att bibliotekspersonalen tänker 

på och förhåller sig till sin egen maktposition. Ett sätt att göra detta är, enligt Samuelsson, att 

biblioteket genomgår en hbtq-certifiering (Samuelsson 2016).

2.2 Bibliotekariens yrkesroll och uppdragslogik

När det gäller bibliotekariens yrkesroll så finns det och har funnits, liksom för biblioteket som plats,

många idealbilder och föreställningar. Det finns inte överdrivet mycket skrivet om bibliotekariens 

yrkesroll i en svensk kontext. Men i en sammanställning som Svensk biblioteksförening gjorde 

2008 beskrivs sex olika bibliotekarieidentiteter som ursprungligen formulerats av den danske 

forskaren Anders Ørom (Kåring Wagman 2008). De två första härstammar från 1960-talet och 

består av en kulturförmedlaridentitet där (främst) folkbibliotekarier förmedlar litteratur och annan 

kultur till användarna och (främst) forskningsbibliotekarier bidrar med specialkunskap inom vissa 

ämnen till användarna. Ørom beskriver också en dokumentalistidentitet som fokuserar på att ordna 

samlingarna. På 1970-talet uppkommer sedan en socialarbetaridentitet hos främst folkbibliotekarier 
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där fokus ligger mer på att uppfylla olika gruppers behov än på själva informationen som förmedlas.

Slutligen beskrivs två identiteter från 1980-talet: informationsorganisatören och 

informationsförmedlaridentiteten, båda med fokus på att uppfylla människors informationsbehov, 

gärna med hjälp av den nya IT-tekniken. I Svensk biblioteksförenings sammanställning 

kompletteras dessa roller med en upplevelseförmedlande identitet som har beskrivits av Trine 

Schreiber. Här ligger fokus på användarnas upplevelser. Biblioteket är en av de som konkurrerar om

användarnas uppmärksamhet. Denna identitet uppkom på 1990-talet och kan kännas igen från 

ovanstående resonemang om bibliotekens utveckling under den tidsperioden (jfr exempelvis 

Hansson 2012)

I en amerikansk kontext kontrasterar David Lankes två bibliotekarietyper mot varandra. Den ena är 

en person som genom sitt arbete på biblioteket bidrar till social förändring och förbättring av sitt 

lokalsamhället och ger bibliotekets användare möjligheten att ta makten över sina egna liv. Den 

andra bibliotekarietypen är en samhällets lydiga tjänare som ger service utan att ha något eget 

inflytande över hur den utformas och som kan främja människors egenbestämmande, men på ett 

passivt sätt och utan att ta ansvar för att någon utveckling faktiskt sker. Lankes framhåller den 

första typen som ett ideal och menar att biblioteken bör ge alla samma tillgång till kunskap och på 

så sätt möjlighet att delta i den demokratiska processen. Han konstaterar också att diskriminering 

utifrån etnisk härkomst, religion, kön och sexuell läggning kan begränsa människors valmöjligheter 

i livet och på biblioteket (Lankes 2015). 

Cecilia Brisander, som är utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, är inne på samma spår 

som Lankes. Hon har skrivit om hur biblioteket kan samspela med det omgivande lokalsamhället. 

Om ett mål är att biblioteket (som Bibliotekslagen säger) ska vara till för alla så menar Brisander att

det är viktigt att fråga sig vems röster och erfarenheter som i nuläget inte får ta plats där. Att utgå 

från diskrimineringsgrunderna i allmänhet anser Brisander är en bra strategi i arbetet med att få alla 

att känna sig välkomna på biblioteket:

Genom att ta avstamp i diskrimineringsgrunder så som funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, ålder och kön kan bibliotekets verksamheter belysas så att biblioteket 
inkluderar så många som möjligt (Brisander 2017, s 55).
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När det gäller könsidentitet och sexuell läggning (de två diskrimineringsgrunder som främst berör 

hbtq-personer) framhåller Brisander särskilt Regeringens strategi för hbtq-frågor (se mer om denna i

nedanstående avsnitt) som något att utgå från i bibliotekets verksamhet (Brisander 2017)

Pamela Schultz Nybacka har i sin studie av fortbildningsprojektet Projekt Kompetensen funnit att 

de deltagande bibliotekarierna ser sin yrkesroll som en kombination av profession och och eldsjäl. 

Även Schultz Nybacka konstaterar att det finns en tvetydighet i yrkesrollen. Hon menar att denna 

kan hanteras med särskilda tankemönster som hon kallar för institutionella logiker. Begreppet 

institutionella logiker myntades av Friedman & Alford (1991), som främst använder det i ett 

makroperspektiv där de till exempel talar om kapitalismen som en institution med tillhörande 

institutionella logiker. Det har därefter vidareutvecklats av en rad sociologiska forskare, bland andra

Thornton & Ocasio som definierar en institutionell logik som ett socialt konstruerat mönster av 

kulturella symboler och materiella praktiker (Thornton & Ocasio 2008, refererad i Thornton, Ocasio

och Lounsbury 2012). Institutionella logiker kan beskrivas som referensramar som påverkar 

människors val av handlingar, motivation och känsla av identitet. Det innebär att vad som anses 

rationellt och logiskt varierar beroende på vilken institutionell logik som gäller i den aktuella 

situationen. Samtidigt kan också den enskilda individen genom sitt handlande påverka och förändra 

den institutionella logiken. Dessutom kan flera institutionella logiker vara verksamma samtidigt i ett

och samma sammanhang (Thornton, Ocasio och Lounsbury 2012). 

För att återkomma till Schultz Nybacka så definierar hon uppdragslogiken som en variant av en 

institutionell logik som bygger på det som uppfattas som bibliotekets uppdrag i samhället. Här 

förekommer olika uppfattningar om vad som är bibliotekets uppdrag och hur det ska uppnås. 

Schultz Nybacka menar att bibliotekarier har en stor frihet att tolka och utforma detta uppdrag 

utifrån saker som engagerar dem:

Medarbetarna på biblioteken kan därmed också använda uppdraget för att kunna länka till och rättfärdiga 
sina egna hjärtefrågor och projekt inom en gemensam ram (Schultz Nybacka 2013, s 81)

Jag tolkar hennes resonemang som att bibliotekarier till viss del själva kan välja sin uppdragslogik, 

det vill säga hur de ska arbeta för att uppfylla bibliotekets uppdrag i samhället. Vad som uppfattas 

ingå i deras uppdrag kan då variera beroende på vilken uppdragslogik som den individuella 

bibliotekarien handlar efter. Flera uppdragslogiker kan också vara aktuella samtidigt och påverka 
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bibliotekariernas arbete på olika sätt. Uppdragslogiker kan också påverkas av enskilda 

bibliotekariers agerande, vilket kan bidra till att förändra dessa. Det här är ett resonemang som jag 

kommer att utveckla ytterligare i analysen av mitt empiriska material. 

2.3 Queerteori och normkritik – ett vanligt grundperspektiv

Queerteori och normkritik är teoretiska inriktningar som ofta används av forskare som studerar 

hbtq-arbete på bibliotek. Perspektivet är också något som mina respondenter har exponerats för och 

som kan ha inverkan på deras tankar kring hbtq-frågor på bibliotek. Av dessa anledningar ger jag 

här en mycket kortfattad sammanfattning av perspektivet.  

Queerteori fokuserar på att studera hur det som kallas för normalt uppstår, hur normalitet 

upprätthålls och vad det får för konsekvenser att vi delar upp människor utifrån de två kategorierna 

normalt och avvikande.Här är begreppet heteronormativitet centralt. Heteronormativitet innebär att 

alla (om inte annat sägs) antas vara heterosexuella och att det anses mest ”naturligt” att leva 

heterosexuellt.  Heteronormen vilar på en binär könsuppfattning och förutsätter attraktion mellan 

två motpoler (man-kvinna). En central förståelse inom queerteorin är att sexualitet och kön 

betraktas som något socialt, historiskt och geografiskt konstruerat. Heteronormen är en bland många

normer som finns i samhället, normer som utgör sociala regelsystem och som inte syns förrän någon

avviker från dem (Rosenberg 2002). Att inta ett normkritiskt perspektiv innebär då att synliggöra 

och ifrågasätta normer och att bli medveten om sina egna privilegier. Det innebär också att normer 

ses som något som är möjligt att förändra (Samuelsson 2016).

2.4 Hbtq, bibliotek och politik

Som jag skrev i inledningen till denna uppsats så är tidigare forskning om hbtq-arbete på bibliotek 

ofta inriktad på tillgång till hbtq-relaterat material och om hbtq-personers informationsbehov. Att se

hbtq-arbete som en helhet där allt från inköp, tillgänglighet till material, skyltning och placering till 

bemötande, programverksamhet och personalens kunskap och kompetens ingår är, som jag förstår 

det, ovanligt. Biblioteksbladets undersökning om bibliotekens hbtq-arbete visar också att de allra 

flesta kommuner uppger att de saknar en strategi för hur de ska arbeta med hbtq-frågor på bibliotek 

(Hamrud 2014). 

De bibliotek som jag har studerat skiljer sig från mängden på det sättet att de har gjort stora 

satsningar inom hbtq-området, oftast en certifiering. Samuelsson har sin utgångspunkt i ett liknande
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helhetsperspektiv (vilket inte är så överraskande då hon själv har deltagit i en hbtq-certifiering). 

Hon menar att målet med att arbeta med normkritik på ett bibliotek är inkludering av alla typer av 

besökare och ett likvärdigt bemötande av dessa. Samuelsson menar att detta arbete bör ta sin 

utgångspunkt i mänskliga rättigheter och demokrati och att det normkritiska synsättet idealiskt sett 

bör genomsyra hela verksamheten. Hon delar upp det normkritiska arbetet på biblioteket i två spår: 

ett som berör innehållet i biblioteket, dvs det fysiska rummet, hyllorna, skyltning av medier och 

programverksamhet och ett som handlar om bemötande, vilket beskrivs som samspelet mellan 

personal och användare och mellan bibliotekskollegor.  

Samuelsson tar också upp förra regeringens strategi för hbt-frågor. Där konstateras att arbetet mot 

diskriminering av hbt-personer måste förstärkas och regeringen gav särskilda uppdrag inom detta 

arbete till fem myndigheter: Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, MUCF, 

Socialstyrelsen och Statens kulturråd. Flera av dessa lyfter fram att biblioteken har en viktig roll i 

arbete med att förbättra hbtq-personers situation. Socialstyrelsen menar att det är viktig att hbtq-

litteratur är samlad och väl synlig på biblioteken. Statens kulturråd framhäver också bibliotekens 

roll och menar att de behöver ges tillgång till verktyg för att arbeta med hbtq-frågor. Även inom 

museivärlden har en motsvarande utveckling skett där Riksutställningar har haft i uppdrag av 

regeringen att under 2014 och 2015 kartlägga hur museer arbetar med hbtq-perspektiv. Det 

konstateras att museerna bör sluta hänga upp mångfaldsarbetet på enskilda projekt eller 

medarbetare. Hbtq-insatserna är ofta tillfälliga och drivs av eldsjälar. Ibland ifrågasätts det att en 

satsning görs just på hbtq-området. Svaret blir då att hbtq-perspektivet används som en ingång till 

en mångfald av andra perspektiv (Samuelsson 2016). 

John Vincent skriver också om hur den politiska ordningen i det brittiska samhället och de normer 

och värderingar som följer med denna påverkar bibliotekariers arbete och handlingsutrymme. Ett 

exempel som han använder är Section 28, en lag som gällde i Storbritannien 1988-2003, och som 

gjorde att många bibliotekarier kände sig förhindrade att arbeta med ett hbtq-perspektiv. Lagen 

förbjöd nämligen lokala institutioner att ”propagera” för homosexualitet och skolpersonal fick inte 

lära ut att homosexualitet eller homosexuella familjebildningar var något som skulle accepteras.  

Enligt Vincent kvarstår även efter lagens avskaffande en attityd hos en del bibliotekarier av att 

hbtq-personer har ”valt sin livsstil och borde hålla tyst om den”. Vincent menar att det finns en 

attityd av att biblioteken inte behöver bry sig om hbtq-personer, en bristande omsorg som han 

menar tidigare främst gällde etniska minoriteter. Vincent påpekar också att material för och om 

bisexuella, transpersoner och queera personer ofta saknas i samlingar märkta hbtq. I sina 

resonemang tar Vincent ofta begreppet ”social justice” (social rättvisa) som utgångspunkt. Han 
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menar att begreppet kan vidgas från att ha använts främst i ett socio-ekonomiskt perspektiv till att 

mer allmänt innefatta personer som känner sig ovälkomna och inte får tillräcklig service på 

biblioteket, exempelvis hbtq-personer. Frågan ”Vem använder inte biblioteket?” kan vara en 

utgångspunkt för att förstå vilka vi talar om (Vincent 2015) 

Vincent tar också upp två andra intressanta konkreta faktorer som han menar är viktiga att tänka på  

vad gäller personalens roll i bibliotekens hbtq-arbete. Den första är att så kallad mainstreaming av 

arbetet är viktigt. Det innebär att det måste vara en pågående och hållbar aktivitet med engagemang 

från all personal och det inte går att bara lita till eldsjälar. Den andra faktorn är att personalen måste 

vara säkra på hur de ska bemöta och hantera hbtq-personer, hbtq-material och hbtq-frågor. Det 

måste finnas en policy för detta och det är också viktigt att det tas upp vid rekrytering av personal 

(Vincent 2015). 

2.5 Praktisk organisering av hbtq-material

Elizabeth Chapman har studerat utbudet av hbtq-relaterad skönlitteratur för barn och ungdomar i 

Storbritannien med fokus på den praktiska organiseringen av sådan litteratur. I sin studie diskuterar 

hon om hbtq-litteraturen ska brytas ut i en separat samling eller om den ska vara en del av den 

generella samlingen. Chapman konstaterar att inget konsensus finns kring detta. Om litteraturen 

bryts ut separat förenklar det för användarna och sänder ut signaler om att hbtq-litteratur är viktig 

och prioriterad på biblioteket. Men det riskerar också att ”ghettoisera” litteraturen och att människor

som söker upp den blir ”outad” (det vill säga avslöjad) som hbtq-person. Om hbtq-litteraturen är 

integrerad i den allmänna samlingen ger det större möjligheter för människor att slumpmässigt 

upptäcka hbtq-litteratur men materialet blir samtidigt svårare att upptäcka och mer osynligt. Några 

lösningar som föreslås är dubbla exemplar (ett i specialsamling och ett i den allmänna samlingen), 

särskilda märkningar av hbtq-relaterad litteratur, bättre katalogisering, virtuella samlingar och 

speciella bibliografier (Chapman 2013)

När det gäller svensk forskning om hbtq-arbete på bibliotek så finns än så länge främst 

studentuppsatser att tillgå. Ett exempel på en intressant sådan är Broman och Jäder som i sin 

uppsats analyserar fyra bibliotekariers syn på hbtq-frågor och vad den har för inverkan på det 

praktiska hbtq-arbetet på folkbibliotek. I sin analys har de utgått från tre idealtyper: exkludering, 

inkludering och normkritik. Begreppen används framförallt i analysen av hur hbtq-material 

tillgängliggörs på biblioteket, det vill säga hur materialet placeras och synliggörs (eller inte 
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synliggörs). Men Broman och Jäder menar att samma begrepp kan användas för att analysera även 

andra delar av biblioteksverksamheten, så som inköp av böcker och bemötande. Begreppen 

exkludering och inkludering är lånade från Rosenberg (2002) som beskriver dem som  

heteronormativitetens bärande principer. Exkludering innebär att heterosexuella och homosexuella 

delas upp i ett vi och ett de och att heterosexuella står högst i hierarkin. Fokus ligger på vad som 

skiljer de två grupperna åt. Homosexuella utsätts för ”andrifiering”, vilket innebär att de ses som de 

som är annorlunda och avvikande från det ”normala”. I bibliotekssammanhang översätter Broman 

och Jäder detta till att hbtq-material placeras i särskilda märkta hyllor och endast återfinns där, 

medan det övriga materialet inte märks ut på något särskilt sätt. Inkludering innebär att den 

privilegierade gruppen, i det här fallet heterosexuella, blir den norm och måttstock som andra 

grupper har att anpassa sig till. Homosexuella får ingå i gruppen, men bara om de assimilerar sig så 

att de inte sticker ut från majoriteten. Den här ordningen är något som är outtalat och Broman och 

Jäder citerar Young (2000) som menar att det är ett omedvetet strukturellt förtryck. I fallet bibliotek

översätts detta till att hbtq-material placeras tillsammans med annat material utan någon märkning.

Slutligen har Broman och Jäder själva lagt till en tredje idealtyp som de kallar för normkritik. Inom 

normkritik handlar det om att titta på det som hör till normen istället för det som ligger utanför. 

Broman och Jäder hänvisar till Butlers teorier om att kön är en konstruktion och till Rosenbergs 

teorier om att sexualiteter är konstruerade. Jag tolkar deras tankar som att om det inte finns någon 

ursprunglig ”normal” sexualitet så blir heterosexualitetens dominans lättare att ifrågasätta och det är

vad den normkritiska idealtypen gör. I bibliotekssammanhang översätter de det till att heteronormen

ifrågasätts i material som vänder sig till låntagarna, till exempel genom att en familjehylla 

innehåller material om många olika sorters familjer (inte bara den heterosexuella kärnfamiljen). 

Broman och Jäder ser både fördelar och nackdelar med de olika förhållningssätten när det kommer 

till placering och skyltning av hbtq-material. Exkludering innebär att hbtq-material synliggörs och  

det kan enligt Broman och Jäder också vara en viktig symbolhandling att till exempel ha en 

regnbågshylla, då det visar att biblioteket vill uppmärksamma hbtq-frågor. Samtidigt innebär det 

risk för utpekande och ”andrifiering” av hbtq-personer. Denna risk undviks vid inkludering, men 

där finns istället risken att hbtq-material helt försvinner i mängden och blir svårt att hitta. Vid ett 

normkritiskt förhållningssätt kan heteronormen ifrågasättas och luckras upp på många olika sätt, till 

exempel i en familjehylla. Men det innebär också enligt Broman och Jäder en risk att man väljer att 

förkasta alla normer vilket gör det svårt för att ett samhälle att fungera. Bland de bibliotekarier som 

Broman och Jäder har studerat finns alla tre idealtyperna representerade. Oftast rör det sig om en 

kombination, som att både placera materialet i en särskild hylla (exkludering) och att låta det 
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återfinnas bland övrigt material (inkludering). Ingen av biblioteken praktiserar total exkludering, 

men möjligheten att ha dubbla exemplar beror även på ekonomi och fysiskt utrymme på biblioteket.

Det finns även prov på normkritiska tankesätt bland Broman och Jäders informanter, exempelvis 

när det gäller skyltning av böcker (Broman & Jäder 2014). 

                                                                                                                                                                                  13



3. MATERIAL OCH METOD

3.1 Val av metod

Då en stor del av mitt syfte med uppsatsen handlar om att ta reda på vilka tankar och idéer som 

ligger bakom hbtq-satsningar på biblioteksområdet så har jag valt intervjuer som metod. För att 

kunna svara på mina frågeställningar behöver jag veta hur människor tänker, eller i alla fall hur de 

talar om vad de tänker, och då är intervjuer och en kvalitativ ingång bra för mitt syfte (jfr Ahrne & 

Svensson 2015, kap 1). Den metoden passar också, enligt min mening, utmärkt för att studera ett 

samhälleligt fenomen som utgörs av människor och institutioner med olika roller och relationer till 

varandra. 

3.2 Urval

Jag har gjort mitt urval med utgångspunkt från att jag är intresserad av att studera bibliotek som har 

gjort tydliga satsningar på hbtq-området. RFSL:s hbtq-certifiering är såvitt jag förstår en tids- och 

resurskrävande process och jag utgick därför ifrån att de bibliotek som gått igenom denna 

certifiering såg hbtq-arbetet som en prioriterad verksamhet. Utifrån detta valde jag att kontakta fyra 

hbtq-certifierade bibliotek i , varav tre hade möjlighet att ställa upp på intervju. Sedan innan kände 

jag också till ett bibliotek i en mellanstor kommun som hade gjort en uppmärksammas hbtq-

satsning, men som inte hade genomgått någon hbtq-certifiering. Eftersom uppsatsen inte handlar om

just själva certifieringen utan mer om allmänna strategier för hbtq-arbete så ansåg jag att det var 

lämpligt att ta med även ett icke-certifierat bibliotek. Min studie behandlar alltså sammanlagt fyra 

folkbibliotek, varav tre finns i storstadsnära kommuner och ett i en mellanstor kommun som inte 

ligger i ett storstadsområde.

3.3 Intervjuerna och respondenterna

För att få reda på hur de utvalda bibliotekens hbtq-arbete ser ut har jag gjort längre intervjuer med 

en eller två bibliotekarier per bibliotek. Sammantaget består materialet av fyra intervjuer med 

sammanlagt sex respondenter. Intervjuerna har varit semi-strukturerade och utgått från en fast 

frågelista (se bilaga 1). De har spelats in med hjälp av ett inspelningsprogram på en mobiltelefon. 

Jag har även besökt varje bibliotek fysiskt och digitalt via deras hemsidor. Min huvudkälla till 

information är dock intervjuerna med bibliotekarierna och det blir således deras perspektiv som jag 

studerar.  

I uppsatsen väljer jag att kalla de fyra biblioteken för bibliotek A, bibliotek B, bibliotek C och 

bibliotek D. Så här ser antalet intervjupersoner ut för respektive bibliotek:
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Bibliotek A: En person intervjuad, i uppsatsen kallad respondent A. 

Bibliotek B: Två personer intervjuade, i uppsatsen kallade respondent B1 och respondent B2.

Bibliotek C: En person intervjuad, i uppsatsen kallad respondent C.

Bibliotek D: Två personer intervjuade, i uppsatsen kallade respondent D1 och respondent D2. 

Jag har valt att anonymisera både biblioteken och bibliotekarierna då jag anser att de främst är 

intressanta som exempel på verksamheter och yrkesverksamma bibliotekarier som genomför hbtq-

satsningar, inte som enskilda bibliotek eller personer. Mer om respektive respondents yrkesmässiga 

roll och ansvarsuppgifter finns beskrivet i kapitel 4: Kartläggning av bibliotekens hbtq-satsningar.

3.4 Genomförande

Vid intervjuförfrågan har jag bett att få intervjua en person som har särskilt ansvar eller särskild 

insyn i hbtq-arbetet på det aktuella biblioteket. Bibliotekschef eller liknande har då fått avgöra vem 

som ska bli intervjuad. Undantaget är det bibliotek jag kände till sedan innan eftersom att jag i det 

fallet kände till ansvarig personal och kunde kontakta dessa direkt. När jag fått tag på mina 

intervjupersoner har vi kommit överens om när det passar bäst att träffas och jag har kommit ut till 

dem på deras arbetsplatser för att genomföra intervjuerna. Oftast har vi suttit i ett mötesrum på 

biblioteket, ibland i respondentens arbetsrum. 

Som jag beskrivit ovan så har jag genomfört semi-strukturerade intervjuer som utgått från en av mig

på förhand fastställd frågelista. Jag har dock förhållit mig ganska fritt till ordningen på frågorna och

ställt följdfrågor när det har behövts. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) beskriver två olika 

förhållningssätt som kan intas när intervjuaren möter den som ska intervjuas. Det ena innebär att 

intervjuaren försöker smälta in i den aktuella miljön eller situationen för att skapa en likhetskänsla 

mellan sig själv och den som ska intervjuas. Det andra förhållningssättet innebär tvärtom att 

intervjuaren går in för att skapa en känsla av olikhet mellan sig själv och respondenten (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s 47). Som biblioteksstudent som intervjuar bibliotekarier har det 

oundvikligen funnits ett visst samförstånd mellan mig som intervjuare och mina respondenter. Jag 

skulle nog därför säga att mitt förhållningssätt har varit att försöka skapa en viss likhetskänsla, även

om jag har varit noga med att betona att mitt ärende är att skriva en uppsats. Jag har också försökt 

att ställa så öppna frågor som möjligt och be om förtydling vid behov, detta för att undvika att 

respondenterna ska ta för givet att jag har förhandskunskap om olika ämnesområden utifrån mina 

studier. Efter att alla intervjuer genomförts har ljudfilerna transkriberats för att kunna användas för 

analys. 
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3.5 Analys och tolkning

I mitt arbete med analys och tolkning har jag växlat mellan att umgås nära med de intervjuutskrifter 

som utgör mitt material och att försöka se saker på lite större avstånd med hjälp av de teoretiska 

ramar som beskrivits ovan. Man kan säga att jag i mångt och mycket har arbetat iterativt på ett sätt 

som beskrivs i den modell för informationssökning som Kuhlthau har tagit fram och förfinat under 

de senaste decennierna. Där kan de olika stegen eller stadierna överlappa och smälta in i varandra 

(se till exempel Kuhlthau 2004). Jag funderade över analytiska perspektiv redan under 

transkriberingen av intervjuerna och när det gäller min teoretiska ram så har jag arbetat med den till 

och från ända sedan jag började fundera över mitt uppsatsämne. Jag har haft en flexibilitet i 

forskningsprocessen som har inneburit att jag har varvat analys med att läsa texter (jfr Ahrne & 

Svensson 2015).

Rent konkret så har min arbetsprocess gått till så att jag har försökt hitta teman i materialet som är 

relevanta för mitt syfte. För att kunna göra detta har jag gjort en kodning av materialet. Kodningen 

har gjorts i två steg med inspiration från Charmaz modell, där den inledande kodningen har varit 

med ett öppet och nyfiket sinne, men med teoretiska kunskaper i bakhuvudet. Återkommande 

fenomen har då kunnat ges samma kodning och ett mönster har tagit form (Charmaz 2002, i 

Rennstam & Wästerfors 2015). Ett antal kategorier kunde då urskiljas. 

Jag gick sedan vidare med en mer fokuserad kodning som utgick från mitt syfte och vad som kunde 

tänkas vara intressant utifrån det. Kategorierna reducerades med hjälp av denna andra 

kodningsomgång och jag använde dessa kategorier som rubriker där jag samlade alla citat som jag 

ansåg hörde hemma inom respektive kategori. Under skrivandet av de empiriska avsnitten i denna 

uppsats har jag gått tillbaka till dessa rubriker och hämtat citat därifrån. Det iterativa och flexibla 

arbetssätt som beskrivs ovan har medfört att det antal rubriker eller områden som slutligen 

analyserats i uppsatsen har kunnat reducerats ytterligare. Denna reducering har också gjort att jag 

har kunnat koppla mitt empiriska material till olika teoretiska begrepp och därmed ge det en mening

och ett sammanhang.  
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4. KARTLÄGGNING AV BIBLIOTEKENS HBTQ-SATSNINGAR

I det här avsnittet kommer jag att beskriva vad som ingår i respektive biblioteks hbtq-satsning. Det 

kan vara både fysiska företeelser, så som regnbågshyllor, och delar av en verksamhet, till exempel 

programverksamhet eller internt arbete i personalgruppen. Genom denna beskrivning vill jag 

tydliggöra vad varje bibliotek faktiskt gör rent konkret när det gäller hbtq-området och på så vis 

besvara min första forskningsfråga som handlar om vad en hbtq-satsning kan bestå av. 

4.1 Bibliotek A

Bibliotek A är det mindre av två bibliotek i en storstadsnära kommun med totalt cirka 50 000 

invånare. På bibliotek A har jag intervjuat respondent A som är chef inom biblioteksverksamheten. 

Hen beskriver sig själv som en chef som till stor del arbetar verksamhetsnära, vilket jag tolkar som 

anledningen till att biblioteket bedömt att denna person var lämplig att svara på min frågor. 

Bibliotek A är sedan 2013 hbtq-certifierat av RFSL. De har också blivit omcertifierade en gång, 

detta skedde 2015. Här finns en regnbågshylla med fack- och skönlitteratur. Skönlitteraturen är 

åldersuppdelad i kategorierna barn, unga och vuxna. Från början fanns alla böcker på hyllan i 

dubbla exemplar, ett på regnbågshyllan och ett ute i den generella samlingen. Men efterhand har 

man börjat köpa in endast ett exemplar som får stå i regnbågshyllan när det är nytt och sedan gå 

vidare till den generella samlingen. Ambitionen är enligt respondent A att ha de nyaste böckerna 

inom området i regnbågshyllan. Biblioteket har även ett ämnesord för hbtq som alla böckerna inom 

hbtq-området klassificeras under. På bibliotekets webb finns en hbtq-avdelning med bok- och 

filmtips. Där finns även en hbtq-ordlista och ett dokument med bibliotekets riktlinjer för sitt hbtq-

arbete. Bibliotek A har också så kallade genuspåsar för förskolan där även hbtq-perspektiv ska finns

med. Respondenten uppger också att man arbetar med ett allmänt mångfaldsperspektiv (där hbtq-

perspektiv ingår) i sina affischer, texter och i programverksamheten. En intern arbetsgrupp på fem 

personer finns för hbtq-satsningen och den håller varje termin några möten med tema hbtq för 

personalen. På varje arbetsplatsträff ges hbtq-tips inom litteratur och kultur. Nyanställda får en 

kortare utbildning i bibliotekets hbtq-arbete. 

4.2 Bibliotek B

Bibliotek B är huvudbibliotek i en storstadsnära kommun med drygt 75 000 invånare. Förutom 

bibliotek B finns det två filialbibliotek i kommunen. På bibliotek B har jag intervjuat två personer: 

respondent B1 och respondent B2. Båda är bibliotekarier och medlemmar i bibliotekets interna hbt-

grupp. Denna grupp har varit särskilt aktiv under bibliotekets hbtq-certifiering som blev klar i 
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början av 2015. Innan certifieringen har biblioteket anordnat egna utbildningar inom hbtq för 

personalen och haft flera föreläsningar med hbtq-tema inom sin programverksamhet. Hbt-gruppen 

bestod från början av sex personer men hade vid intervjutillfället minskat till fyra personer. 

Bibliotek B har två regnbågshyllor, en på barnavdelningen och en på vuxenavdelningen. Där finns 

både fack- och skönlitteratur och även serier. De böcker som bedöms som hbtq-relaterade finns i 

dubbla exemplar där det ena står på ute i den generella samlingen och den andra är märkt med en 

liten regnbåge och står på regnbågshyllan. På bibliotekets webb finns en sida med info om 

certifieringen, några boktips och en kort hbtq-ordlista. Enligt respondenterna har biblioteket som 

mål att ha en programverksamhet med hbtq-tema för barn respektive en för vuxna varje termin. 

Personalen ges också möjlighet att delta i dessa aktiviteter. När det gäller ytterligare utåtriktad 

verksamhet så är kravet att varje bokprat ska innehålla minst en titel med hbtq-tema. Biblioteket har

även en bokpåse med hbtq-tema för barn. När det gäller marknadsföring har biblioteket använt en 

checklista som de fått under certifieringen för att se över sina affischer, flyers och annan 

marknadsföring ur ett hbtq-perspektiv. Gruppen ordnar även bokfrukostar med hbtq-tema för 

personalen med tanken att det ska hjälpa dem att hålla sig uppdaterad inom hbtq-litteratur. Målet är 

också att det ska hållas minst en föreläsning på temat hbtq för personalen varje år. På varje 

arbetsplatsträff finns det en punkt som behandlar hbtq-frågor. Vikarier får en introduktion till hbtq-

arbetet och nya fast anställda får gå en endagskurs om hbtq som ordnas av RFSL. 

4.3 Bibliotek C

Bibliotek C är huvudbibliotek i en storstadsnära kommun med nästan 65 000 invånare. Förutom 

bibliotek C finns det även två filialbibliotek i kommunen. På bibliotek C har jag intervjuat 

respondent C som är bibliotekarie och ansvarig för hbtq-frågor på biblioteket. Biblioteket är hbtq-

certifierat sedan 2014. Respondent C var föräldraledig när certifieringen först kom på förslag, men 

blev sedan medlem av den hbtq-grupp som bildades under certifieringsprocessens gång. Numera är 

hen ensamt ansvarig för hbtq-området på biblioteket. Bibliotek C har vid intervjutillfället en 

regnbågshylla som står på vuxenavdelningen och enbart innehåller facklitteratur. Det finns också en

liten avdelning med bilderböcker på temat genus och regnbågslitteratur. Respondenten uppger dock 

att planer finns på att skapa regnbågshyllor med skönlitteratur på både barn- och vuxenavdelningen.

Böckerna på regnbågshyllorna kommer då att finnas i dubbla exemplar så att de även kan finnas på 

andra platser i biblioteket. Biblioteket har tryckt upp en folder med tips på hbtq-litteratur. Planer 

finns också på att skapa en sida med hbtq-boktips på bibliotekets webb, som i dagsläget saknar 

information om hbtq-satsningen. Biblioteket brukar ibland ha programverksamhet med hbtq-tema. I

                                                                                                                                                                                  18



respondentens ansvarsuppgifter ingår att omvärldsbevaka inom hbtq-området och informera om 

hbtq-frågor på arbetsplatsträffar. Nyanställda får en introduktion till hbtq-arbetet. 

4.4 Bibliotek D

Bibliotek D är huvudbibliotek i en mellanstor kommun med drygt 80 000 invånare. Förutom 

bibliotek D har kommunen ett tiotal filialbibliotek. På bibliotek D har jag träffat respondent D1 och 

respondent D2 som arbetar som bibliotekarier och tillsammans med en tredje person är ansvariga 

för bibliotekets hbtq-satsning. Satsningen inleddes 2010 på intiativ av en av respondenterna och 

ledde till att bibliotekets regnbågshylla sattes upp 2012. Innan hyllan kunde sättas upp gjordes ett 

omfattande arbete med att inventera vilken hbtq-relaterad litteratur som redan fanns på biblioteket 

och vad som behövde köpas in. Under arbetet med satsningen har respondenterna haft kontakt med 

RFSL för rådgivning, men ingen hbtq-certifiering har hittills gjorts. Respondenterna är också aktiva

i ett nationellt nätverk för hbtq-frågor inom biblioteksvärlden, vilket de ser som en viktig del i sitt 

hbtq-arbete. Bibliotekets regnbågshylla riktar sig till alla åldrar och innehåller både fack- och 

skönlitteratur. Där finns även ljudböcker, filmer, tidskrifter och informationsbroschyrer från RFSL. 

Alla barn- och ungdomsböcker på hyllan finns i dubbla exemplar så att de även finns placerade i 

den generella samlingen. När det gäller vuxenböcker uppger respondenterna att det finns vissa av 

dem som bara finns på regnbågshyllan. Biblioteket har programverksamhet med hbtq-tema där de 

samarbetar med föreningar inom hbtq-området. På bibliotekswebben finns det en särskild avdelning

för hbtq-satsningen med boktips och artiklar. Boktips på webben kan lämnas av både personal och 

biblioteksbesökare och möjlighet finns att tagga dem med ordet hbtq så att de blir lättare att hitta för

den som är intresserad. Regnbågshyllan har också en Facebook-sida med tips och information inom 

hbtq-området. Respondenterna brukar informera om hbtq-satsningen på arbetsplatsträffar. De 

uppger också att de brukar få in boktips till regnbågshyllan från sina kollegor. Respondenterna 

arbetar också med dokumentation av sitt hbtq-arbete och sin medieplanering för regnbågshyllan 

med syfte att säkerställa att kunskapen finns kvar i organisationen även om de skulle byta jobb eller 

sluta. 
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5. TANKAR OCH IDÉER BAKOM HBTQ-SATSNINGARNA

I denna analysdel beskriver jag särskilt intressanta teman som jag har kunnat urskilja i mitt 

empiriska material och analyserar dem utifrån tidigare forskning och teorier. Jag strävar också efter 

att svara på min andra och tredje forskningsfråga, det vill säga hur bibliotekarierna motiverar sitt 

hbtq-arbete och på vilket sätt begreppet uppdragslogik kan användas för att analysera 

bibliotekariernas berättelser om sitt arbete med hbtq-frågor.  

5.1 Eldsjälar initierar och driver satsningen

På alla de studerade biblioteken verkar initiativet till att arbeta med hbtq-frågor ha kommit från en 

eller flera särskilt engagerade enskilda personer bland personalen. Till exempel svarar respondent A

så här på frågan hur det kommer sig att det biblioteket valt att göra en hbtq-satsning:

Ja just det, det var väl att det fanns en person här som hade ett väldigt starkt intresse, en som anställdes då
för fem år sedan ungefär, och där väcktes tanken om en certifiering av biblioteket som jag då tyckte var 
väldigt bra.

På bibliotek D beskrivs initiativet till satsningen så här:

Alltså när (respondent D1:s namn) började jobba, det var ju då det egentligen satte igång kan man säga. 
För du hade ju liksom en tanke om att man skulle kunna jobba med det här och försökte väl påverka 
ledningen också i den biten (Respondent D2)

Även de övriga två biblioteken beskriver att hbtq-arbetet initierats av en eller flera eldsjälar. 

En sak som utmärker eldsjälarna är att de har visat ett stort personligt intresse för att arbeta 

med hbtq-frågor på bibliotek. På bibliotek D så beskriver respondenterna det som att 

satsningen blev av just på grund av att respondent D1 började arbeta på biblioteket. Detta ses 

alltså som en startpunkt för hela satsningen. Även respondent C beskriver det som att deras 

satsning gjordes på initiativ av en engagerad person som då var anställd på biblioteket. Det 

här stämmer bra in med beskrivningen av själva bibliotekarieyrket som bestående av eldsjälar,

men också med Riksutställningars analys att den här typen av frågor ofta sköts av eldsjälar 

(Samuelsson 2016).   

När respondenterna ska motivera sitt intresse för hbtq-frågor så är vanliga svar att de sedan 

tidigare är engagerade i frågor som rör bemötande, jämställdhet och likabehandlingsarbete. 

Till exempel så säger respondent B1 så här:
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Jag har ju jobbat mycket med jämställdhet tidigare då och andra likabehandlingsfrågor också och då föll 
det sig naturligt att det liksom kom till den här delen av likabehandling helt enkelt.

Jag tolkar det som att respondent B1 ser hbtq-frågor som något som ingår under 

paraplybegreppet likabehandling. Även respondent B2 säger sig ha arbetat med 

likabehandling och jämställdhet tidigare och kopplar det till hbtq-arbetet. Respondenterna på 

bibliotek B berättar också att biblioteket redan har en genushylla och har arbetat mycket med 

frågor om genus. De verkar se hbtq-arbetet som en naturlig följd av engagemanget i 

genusfrågor. Så här utvecklar de sitt resonemang kring koppling mellan genus och hbtq:

Respondent B2: Sedan har vi haft genushylla väldigt länge.

Respondent B1: Ja och vi har jobbat aktivt med genus genom att prata om genusböcker och så. Inte 
bara liksom haft hyllan.

Intervjuare: Jag märker att ni känner som att det hänger ihop?

Respondent B2: Ja, men det var som nästa steg på något sätt. Det kom väldigt naturligt att vi gjorde 
det tror jag. Att det arbetet hade redan kommit så pass långt.

Respondent B1: Ja, men sedan också att det finns en hbt-certifiering, jag menar hade det funnits 
någon annan sorts certifiering på likabehandlingsområdet då hade vi säkert hoppat på det också. Så 
är det.

På bibliotek D beskriver respondenterna kombinationen av deras tidigare intressen som något 

som bidragit till att de nu arbetar med bibliotekets hbtq-satsning:

Men så är det väl i och för sig med alla satsningar som man gör eller alla olika sådana här saker, att det 
måste finnas en drivkraft, ett intresse för att det ska bli något. Det jag tycker blev så bra med mig och 
(respondent D2:s namn), för att jag kom ju som in med ganska rent hbtq-perspektiv och så hade 
(respondent D2:s namn), som ju har jobbat med Amnesty, hade mänskliga rättigheters-perspektiv som jag
tyckte blev väldigt bra. (Respondent D1)

Bibliotek D är alltså det enda av biblioteken där en av respondenterna uppger att de tidigare 

har arbetat med hbtq-frågor. Respondenterna här verkar också se kopplingen mellan hbtq-

arbete och mänskliga rättigheter som något naturligt. Jag tolkar det som att de har anammat 

förra regeringens och en rad andra myndigheters syn på mänskliga rättigheter som en 

utgångspunkt för att arbeta med hbtq-frågor (Samuelsson 2016). 
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Bibliotek C skiljer sig från de övriga biblioteken genom att respondent C inte verkar se sitt 

intresse för hbtq-området som något som uppkommit som en följd av ett tidigare engagemang

inom något annat område.

Vilka är då dessa eldsjälar som strävar efter att hbtq-frågor ska prioriteras på deras 

arbetsplatser? Vad har de för gemensamma nämnare? En gissning skulle kunna vara att de 

själva identifierar sig som hbtq-personer och att de utifrån detta har ett intresse och 

engagemang för att det perspektivet kommer fram. Ingen av mina respondenter uppger dock 

detta som en anledning till att de arbetar med hbtq-frågor på bibliotek. Jag har inte heller ställt

någon fråga om sexuell läggning eller könsidentitet till mina respondenter vilket gör det 

omöjligt (och kanske inte heller så intressant i sig) att kontrollera fakta i saken. Men jag kan 

konstatera att endast en av dem uppger att hen har varit engagerad i hbtq-frågor även innan 

bibliotekets satsning. De andra uppger att de har varit engagerade i andra områden som jag 

skulle kategorisera under paraplybegreppet likabehandling eller mångfaldsfrågor. Framför allt

handlar det om genusfrågor, vilket är något som flera av de intervjuade bibliotekarierna 

sammankopplar väldigt starkt med hbtq-området. Mänskliga rättigheter är ett annat område 

som nämns. Jag tänker här på John Vincents resonemang där han i en brittisk kontext tolkar 

det som att biblioteken har gått från att inte bry sig om etniska minoriteter till att ta mycket 

större hänsyn till dem och att en liknande utveckling nu skulle kunna ske vad gäller hbtq-

frågor (Vincent 2015). I en svensk kontext kanske samma utveckling är på väg att ske när det 

kommer till genus- och hbtq-frågor, det vill säga att biblioteken först har anammat ett 

genusperspektiv och att vissa bibliotek därefter har sett ett hbtq-perspektiv som som en 

naturlig vidareutveckling. Jag ser också en koppling till Brisanders resonemang om att utgå 

från alla diskrimineringsgrunder. Men det förhållningssättet blir det naturligt att hbtq kopplas 

till genus och jämställdhetsarbete. För att tala med Schultz Nybackas ord så har de intervjuade

bibliotekarierna skapat sig en uppdragslogik där hbtq-arbete ingår som en av flera 

sammankopplade områden och uppgifter i deras yrkesutövning. 

En nyckelfaktor kan också vara att det i och med att RFSL tillhandahåller en certifiering på 

området numera är mer lättillgängligt att arbeta med hbtq-frågor än tidigare. Certifiering är en

välkänd och etablerad form för att säkerställa kvalitet och kompetens i en verksamhet och det 

kan innebära att det känns tryggt att använda sig av det arbetssättet även inom detta område. 

Till exempel så säger respondent B1 detta i klartext då hen menar att om det fanns någon
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annan certifiering inom området likabehandling så hade biblioteket varit intresserad av den 

också (se citat ovan).  

Flera av respondenterna talar också om vikten av att biblioteket ska vara ett rum som är öppet 

för och finns till för alla. Jag tolkar det som att denna strävan efter öppenhet också fungerar 

som en motivering för hbtq-satsningarna. Så här resonerar respondenterna på bibliotek D:

Respondent D2: Jag tycker att, för min del handlar det väldigt mycket om det här att vi ska ha en 
öppenhet för de människor som finns i vårt samhälle total sett. Det ska vara en plats där man ska kunna 
känna att här kan jag vara precis som jag är, oavsett vem jag är och det är en viktig del i vårt uppdrag.

Respondent D1: Ja och det kan jag tycka att jag kan känna att hela satsningen borde ge alla människor på 
något vis. Alltså det är någonting som inte bara direkt riktar sig till hbtq-personer, utan att det är alla 
människor, att du har rätt att vara den du är på något vis. Att det blir en vision.

Här kan vi se att respondent D2 till tydligt beskriver det som en del i sitt uppdrag att se till att 

biblioteket är en plats som är öppen för alla och där alla kan känna sig trygga i sin identitet. 

Dessa tankar återkommer hos de andra intervjuade bibliotekarierna, men ibland i lite olika 

form. När jag frågar respondent C om varför hen tycker att bibliotek ska arbeta med hbtq-

frågor så blir svaret så här:

Varför? Nej, men det är väl som mycket annat, att man ska lyfta fram de grupper eller ge de grupperna 
plats som inte är de här som faller inom normen, att de ska få finnas. Samma sak som att man har böcker 
för de med annat modersmål än svenska, att om man inte är den här vita medelklassmänniskan. 
Biblioteket är ju en fri plats där alla är välkomna, som faktiskt en av de få ställena i samhället idag, och då
ska alla känna sig välkomna dit. 

Respondent C verkar i högre grad än bibliotekarierna på bibliotek D särskilja vissa grupper 

bland besökarna som särskilt behöver inkluderas och känna sig välkomna på biblioteket. Men 

båda resonerar i termer av att biblioteket bör vara en fri och öppen plats. Det är också 

intressant att respondent D2 talar om denna öppenhet som en del av uppdraget som 

bibliotekarie. Att vara öppen och sträva efter att inkludera alla ses som en självklar del av 

yrkesrollen. 

Förutom de olika drivkrafter som fått eldsjälarna att initiera hbtq-satsningarna krävs också 

ekonomiska medel för att de ska bli verklighet. En hbtq-certfiering kostar pengar att 

genomföra, både i kostnader för utbildning och i form av arbetstid för personalen och att 
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vikarier måste tas in när ordinarie personal utbildas. Även det icke-certifierade biblioteket har 

lagt ned ekonomiska resurser genom att de ansvariga för satsningen lägger arbetstid på detta. 

För bibliotek A:s del har medel till satsningen delvis kunnat sökas från en 

branschorganisation inom biblioteksvärlden. Biblioteket har också lagt ut en del pengar själva.

När det gäller bibliotek B så har finansiering kunnat sökas från kommunens medel för 

likabehandlingsfrågor. Dessa pengar täckte en del av kostnaderna, resten har biblioteket och 

den kommunala förvaltning som de ligger under själva stått för. Bibliotek C har fått hela sin 

finansiering från kommunen och den intervjuade bibliotekarien där uppger att 

kommunpolitikerna har varit väldigt positiva till satsningen. På bibliotek D har hbtq-

satsningen finansierats inom bibliotekets egen budget. I uppstarten behövde biblioteket satsa 

extra pengar på satsningen, men numera går den in under ordinarie budget, uppger 

respondenterna. De beskriver också att de har ett starkt stöd från biblioteksledningen. 

Respondent D1 funderar över om det kan bero på att hbtq-satsningar är något som känns 

angeläget för allt fler bibliotek:

Respondent D1: Och det visste man inte, sådant vet man väl inte, men det märktes ganska fort att det här 
var något som låg ganska i tiden, både i Sverige och internationellt också. Att det kommer upp på många 
ställen, att man vill jobba med, ja på bibliotek och så där.

Intervjuaren: Så det var något som ni kände av, att det fanns?

Respondent D1: Jag kan tro att man känner av det undermedvetet eller annars hade det inte blivit, annars 
hade man inte fått det stöd som man hade. På något vis att det fanns någonting, att det låg i tiden. 

Med tanke på att folkbibliotek är offentliga verksamheter som ofta har begränsad budget 

tolkar jag det som att bibliotekarierna har kunnat visa på att det de gör är något som ska 

prioriteras ekonomiskt. Kanske har även signaler från regeringen och andra myndigheter gjort

sitt till för att legitimera satsningarna på hbtq-arbete inom dessa kommuner. 

5.2 Etablering av satsningen internt – uppdragslogiker som krockar

Biblioteken har valt att organisera arbetet med hbtq-satsningarna genom att tillsätta särskilda 

arbetsgrupper, eller som i bibliotek C:s fall en enskild person, som är ansvariga för att det 

genomförs och upprätthålls. Med utgångspunkt från detta blir det intressant att titta på vad den 

övriga personalen har för relation till satsningarna, ett förhållande som av flera av mina 
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respondenter beskrivs som svårbalanserat. Här kan jag självfallet endast uttala mig om mina 

intervjupersoners uppfattning av situationen och jag har då tittat på hur de upplever att den övriga 

personalen förhåller sig till satsningen och vilka strategier de själva använder sig av i mötet med 

sina kollegor. 

Bibliotek D är det bibliotek som tydligast pekar ut övrig personals relation till hbtq-satsningen som 

något som ibland kan vara problematiskt. Respondenterna där beskriver en situation där det från 

början var stort intresse för satsningen och att en del av kollegorna fortfarande tipsar om litteratur 

till regnbågshyllan, men att andra verkar ha tappat intresset nu när satsningen inte är så ny längre 

och att många känner att den inte berör dem eftersom att de inte är direkt ansvariga för den. Att 

inkludera så många som möjligt inom personalen i hbtq-arbetet beskrivs som önskvärt men svårt att

uppnå. Så här säger respondent D2:

Jag tror att vi behöver jobba mer med varför är det här viktigt och liksom få den där känslan hos alla 
på något sätt, att det här är jätteviktiga frågor som alla ska känna någon sorts, i ryggraden någon 
sorts grundkompetens kring hur vi har tänkt så att säga. För det är lätt att, för oss är det lite 
självklart, men det behöver det inte vara.

För att öka kollegornas förståelse och intresse för satsningen har de ansvariga bibliotekarierna

presenterat sina visioner med hbtq-satsningen på en arbetsplatsträff. De ser också en framtida 

hbtq-certifiering som en möjlighet att öka de övriga medarbetarnas förståelse och 

engagemang i hbtq-satsningen:

Respondent D1: Jag tycker att det vore ju väldigt bra. Att man fick ett djup i hela verksamheten och fick 
med på något vis all personal också.

Respondent D2: För det är klart att det är ju både, det är ju så klart en styrka att vi är engagerade i den här
frågan och jobbar. Men det finns ju också en problematik i att det kan bli liksom (namn på de två 
respondenterna):s hylla. Det finns ju lite grann ibland tycker jag lite sådana tendenser till hur 
diskussionen förs på något sätt. 

Även respondenterna på bibliotek B berättar att de har mött på en viss oförståelse hos en del 

av den övriga personalen, framför allt i början av den utbildning som ingår i hbtq-

certifieringen:

Respondent B2: Det kunde väl vara lite så här att det inte behövs. Sedan tror jag att det blev ganska 
tydligt efter några gånger att det faktiskt gör det, för att många de blev väldigt, man fick en väldigt stor 
inblick i sina egna fördomar. För att jag tror att många går runt och tror att de inte har några fördomar, så 
tror jag att det var ganska mycket här.
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Respondent B1: Och också att en del trodde att de kunde allt redan. Det var vanligt. 

På bibliotek B verkar hbtq-certifieringen ha haft den effekt som respondenterna på bibliotek D

hoppas på, det vill säga att få med fler i personalen på tåget. Detta skedde dock först efter att 

utbildarna från RFSL lagt extra vikt vid andra diskrimineringsgrunder än sexuell läggning och

könsidentitet. Så här beskriver respondent B2 händelseutvecklingen:

Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror att det liksom på något sätt så blev det så att det löste sig så 
naturligt på något sätt. För att vi pratade med RFSL om allt det här som kom upp och då ändrade de ju lite
inriktning och då blev det också mer fokus på andra diskrimineringsgrunder och då kändes det som att det
blev ganska tydligt att vi jobbar främst kanske med den här gruppen just nu, men att det kommer att 
påverka hur vi jobbar för alla.

Bibliotek B arbetar också målmedvetet med att uppmuntra personal att gå på hbtq-relaterade inslag i

programverksamheten. Arbetsgruppen anordnar även interna träffar med hbtq-tema, exempelvis 

bokfrukostar. Jag tolkar det som att genom att betona att hbtq-satsning är en del av ett större arbete 

mot diskriminering så kunde satsningen legitimeras inför den personal som tidigare gett uttryck för 

skepsis eller motstånd. 

Även bibliotek A verkar ha en väldigt aktiv arbetsgrupp för hbtq-satsningen. Gruppen håller i några 

möten per termin, ofta i workshop-form med övningar där personalen förväntas delta aktivt. På 

varje arbetsplatsträff finns en punkt som heter hbtq-tips där deltagarna turas om att ge sina tips med 

hbtq-tema. Respondent A beskriver inte några problem i relationen mellan den personal som arbetar

med hbtq-satsningen och övrig personal. Snarare framhäver hen att det är många på biblioteket som 

är engagerade i hbtq-frågor. Enligt respondent A har de diskussioner som förts kring hbtq-

satsningen internt mest handlat om huruvida böcker med hbtq-tema ska finns i dubbla exemplar 

eller ej.

Inte heller respondent C beskriver några direkta motsättningar i kontakten med övrig personal. Men 

hen förmedlar att det kan vara svårt att vara ensamt ansvarig för hbtq-satsningen: 

 Ja, vi har ju haft alltså, utbildningsdagar har vi ju haft efter det här också som har handlat om det här och 
annat också, men där frågorna har varit med. Så man har liksom blivit påmind på det sättet. Och sedan så 
min uppgift är ju omvärldsbevakning mycket, så att jag håller koll på vad som händer, på olika frågor 
som rör hbtq. Så att jag informerar, vi har ju lite APT-träffar. Så då är min uppgift att informera övrig 
personalstyrka. Men annars, det är ju inte så här organiserat kan man väl inte säga, utan det är det jag gör 
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och så kommer ju diskussioner upp ibland så där. Men det är ju inte, jag kan väl känna att vi skulle behövt
vara kanske en grupp. Det är lite synd att det bara hänger på mig. 

Att ha en ensam person som ansvarig för hbtq-satsningen är anmärkningsvärt med tanke på att hbtq-

certifieringen kräver att det ska finnas en arbetsgrupp som har ansvaret. Som jag tolkar det har det 

tidigare funnits en arbetsgrupp, men av olika anledningar har alla utom respondenten fallit bort. 

Bibliotek B har inte heller några regelbundna interna möten som berör hbtq-satsningen. Den 

diskussion som förekommer på ämnet handlar enligt respondent B om hur personalen ska kunna få 

mer mångfald i sina boktips. Biblioteket har även tryckt upp foldrar med tips på böcker med hbtq-

perspektiv inom området kärlek. 

Sammanfattningsvis så upplever mina respondenter i vissa fall  övrig personals förhållande till 

hbtq-satsningarna som problematiskt. Det kan vara allt från ointresse till mer aktivt motstånd där 

satsningens legitimitet ifrågasätts. En av de vanligaste invändningarna som respondenterna möter är

att bibliotekarierna inte tycker att det behövs en särskild satsning på hbtq-frågor, antingen för att de 

redan ”kan allt” om frågorna eller för att de inte anser att något behöver göras på området. Här 

tolkar jag det som att olika uppdragslogiker krockar. Mina respondenter ger uttryck för en 

uppfattning om att biblioteket har ett uppdrag från samhället där hbtq-frågor är ett prioriterat 

område. För dem är hbtq-arbetet en metod för att uppfylla idealet om ett bibliotek som är 

tillgängligt för alla och vars innehåll är präglat av mångfald och kvalitet (jfr Bibliotekslagen). 

Denna uppdragslogik kommer ibland på kollision med kollegor som har en uppdragslogik som 

säger något annat. Det kan mycket väl vara så att även dessa kollegor strävar efter att uppfylla 

kraven på mångfald och kvalitet, men att de inte ser en hbtq-satsning som ett redskap för att uppnå 

dessa mål. Snarare så ifrågasätter de meningen med att lägga tid och kraft på just hbtq-området. 

Respondenterna har lite olika strategier för att hantera dessa kollisioner. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att se till att informera om och lyfta hbtq-satsningen regelbundet (eller mer 

sällan) på arbetsplatsträffar där hela personalen är med. Här ingår också att uppmana övrig personal 

att ta del av programverksamhet med hbtq-tema och att själva vara aktiva i satsningen genom att 

bidra med exempelvis boktips. Ett annat sätt är att placera in hbtq-området som ett av ett flertal 

områden i likabehandlings- eller anti-diskrimineringsarbetet. På så sätt verkar hbtq-satsningen ses 

mindre som en satsning på en enskild grupp och mer som en fråga som berör alla på biblioteket, 

både personal och besökare. Så har bibliotek B valt att göra och jag tolkar det som att bibliotek D 

tänker sig att en hbtq-certifiering skulle kunna leda till ett sådant resultat. 
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I det här sammanhanget är det också intressant att återkomma till Vincent (2015) som ju menar att 

mainstreaming av arbetet med hbtq-frågor är något som bibliotek bör sträva efter. Han definierar 

detta som ”en pågående och hållbar aktivitet med engagemang från all personal och det inte går att 

bara lita till eldsjälar”. Denna nivå av inkludering av övrig personal i hbtq-satsningen bedömer jag 

dock inte att alla de studerade biblioteken har uppnått ännu. Bibliotek A och B ligger dock troligen 

närmast till med sin höga ambitionsnivå, till exempel att all personal på Bibliotek A förväntas 

komma med hbtq-boktips. 

5.3 Hbtq i hyllan – organisering av hbtq-material

Alla de studerade biblioteken har valt att ha en eller flera så kallade regnbågshyllor där bibliotekets 

hbtq-bestånd finns samlat. Den här strategin innebär att materialet blir synligt för 

biblioteksbesökarna. En fördel med det är att den som är intresserad av att ta del av hbtq-material 

enkelt kan hitta det. Men en nackdel är det som Chapman (2013) beskriver som en risk för 

”ghettoisering” av hbtq-materialet och att den som söker upp det riskerar att bli ”outad”som hbtq-

person (oavsett om personen ifråga definierar sig så själv eller inte). Om hbtq-materialet å andra 

sidan inte sätts på en särskild hylla, utan får stå integrerat med övrig litteratur på biblioteket, så kan 

det leda till att böckerna blir mer osynliga och svåra att hitta. Broman och Jäder beskriver också två 

motsatta strategier där inkludering kan få liknande konsekvenser som Chapmans ghettoisering, 

medan exkludering kan innebära en risk att någon känner sig utpekad (outad). De beskriver också 

ett tredje förhållningssätt som de kallar för normkritik och som jag förstår som att delar av eller 

hyllor i biblioteket som tidigare saknat innehåll med hbtq-tema får sådant innehåll och därmed en 

större mångfald. Normen blandas då upp med det icke-normativa utan att något osynliggörs eller 

någon pekas ut.

Biblioteken i min studie har valt att förhålla sig på lite olika sätt till frågan om organisering av hbtq-

material. Det vanligaste sättet att lösa problemet med att belysa hbtq-material utan att vara 

utpekande är att ha dubbla exemplar av böckerna. Då ställs ett exemplar på sin ordinarie plats i 

biblioteket och ett ställs på regnbågshyllan.  Bibliotek B, C och D har valt att ha dubbla exemplar av

åtminstone delar av sin hbtq-litteratur. Bibliotek A hade från början dubbla exemplar, men har med 

tiden valt att sluta med det. Platsbrist anges som en förklaring och istället har ett system införts där 

böckerna bara finns på regnbågshyllan en begränsad tid efter att de har köpts in. När de har varit där

ett tag flyttas de över till den ordinarie samlingen och nya böcker kommer in på regnbågshyllan 
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istället. Detta sätt att jobba kan ses som en variant av den normkritiska idealtypen som Broman och 

Jäder beskriver. 

Bibliotek D anger gruppen barn och unga som särskild prioriterad när det kommer till att ha dubbla 

exemplar. Så här resonerar bibliotekarierna där:

Respondent D2: Ja, vi har ett på den vanliga placeringen alltså om vi säger och så har vi på 
regnbågshyllan och det gäller rakt över hela linjen när det gäller barn- och ungdomsböckerna. När det 
gäller vuxenböckerna så finns det vissa som vi bara har på regnbågshyllan så, men då är det ju smalare 
och att det är liksom. För det känns ju som att det är viktigt att om du är tretton, fjorton år och funderar 
kring din sexualitet, din könsidentitet, så finns det ett syfte med att man hittar dem på den 
vanliga hyllan tydligt för den gruppen ändå. 

Respondent D1: Och med unga och barn också, har vi bara haft ett exemplar och det inte går att få tag på 
ett till då står den ute på sin ordinarie plats.

Respondent D2: Ja men precis, så har vi ju tänkt. Så att det är vissa ungdomsböcker till exempel som helt 
enkelt tyvärr inte går att få tag på, så då får de stå kvar på kärlek på ungdom istället. Alltså där har vi gjort
ett tydligt sådant ställningstagande någonstans, att det är ändå i det läget viktigt att man hittar det.

Som jag förstår det så ser respondenterna på bibliotek D en risk för att barn och unga inte kommer 

att hitta de hbtq-böcker som finns om dessa inte återfinns på ordinarie plats i biblioteket. De säger 

också att de tror att det kan finnas vuxna personer som tycker att det är känsligt att gå till en 

specialhylla för hbtq-litteratur. Samtidigt ser de regnbågshyllan som en resurs som kan finnas till 

för fler än enbart gruppen hbtq-personer:

Respondent B2: För det är många i huset som direkt, och det här har vi märkt utanför biblioteket också, 
att direkt när de hör regnbågshylla så tror de att det är en målgruppshylla. Alltså att det är en hylla som 
riktar sig till hbtq-personer och det är ju inte vår tanke.

Intervjuare: Vad är er tanke?

Respondent B2: Den gör också det, men inte bara.

Respondent B1: Nej precis, men inte bara. Utan det är ju mycket mer att det ska vara en hylla med ett 
hbtq-perspektiv och som ju kan vara intressant för alla människor.

Liksom bibliotekarierna på bibliotek D uttrycker respondent A oro över att barn och unga kan vara 

känsliga för att känna sig utpekade om hbtq-klassifikationen syns allt för tydligt på materialet. Oron

kommer upp i en del av intervjun som handlar om att märka hbtq-material med en särskild symbol, 
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vilket biblioteken i respondent A:s kommun har varit försiktiga med. Så här säger respondent A om 

deras resonemang:

Skolorna, vi har ju skolbibliotek också som ligger i vår organisation, de kommunala skolbiblioteken och 
de har börjat med någon liten regnbågsflagga på insidan av boken. Insidan av pärmen, precis. Det är 
samma där, att det är ju ännu känsligare att det ska vara utpekande där. På högstadiet, när man är i den 
åldern. 

Respondent A berättar att biblioteken i kommunen har valt att klassificera all hbtq-relaterad 

litteratur under ett särskilt ämnesord och att de oftast använder denna metod för att särskilja 

böckerna istället för att ha synliga yttre symboler på dem. 

Bibliotek C har en regnbågshylla med facklitteratur för vuxna och ett tråg med barnböcker som 

skyltas som genus- och regnbågsböcker. Vid tidpunkten för intervjun planerade biblioteket att sätta 

upp en regnbågshylla med skönlitteratur på vuxenavdelningen och en motsvarande på barn- och 

ungdomsavdelningen. Hyllan på barnavdelningen fanns först inte med i planeringen, men tillkom 

enligt respondent C efter att många barn och unga frågat efter en regnbågshylla. Denna hylla 

kommer då att ha dubbla exemplar. Så här beskriver respondent C sina tankar kring den planerade 

regnbågshyllan för barn och unga:

Ja, nu kan inte jag svara för vuxen, men på barn har vi det. Det kommer vi att ha. För jag tänker mig att 
då kan man liksom lura in de här som inte skulle gått till den hyllan men då kan de ändå få med sig en 
sådan bok hem. Plus att om man nu tycker att det är känsligt att gå till den hyllan så kan man gå till någon
annan också och hitta samma bok. Men jag tänker mig att unga idag kanske inte tycker att det är så 
jobbigt att gå till en regnbågshylla. Men vi kommer att ha dubbla, vi köper ju redan idag, om det är någon
bok som behandlar det ämnet så köper vi in flera exemplar redan nu. 

Respondent C uttrycker alltså inte lika stor oro för att barn och unga skulle tycka att det är 

känsligt att använda en regnbågshylla. Snarare verkar hen tänka att vuxna skulle vara mer 

känsliga för detta. Respondenterna på bibliotek B säger att de inte kan tänka sig att någon kan 

tycka att det är känsligt att gå till en regnbågshylla. De framhäver istället fördelen med att  

samla ihop hbtq-litteratur för barn och unga eftersom att den blir så utspridd annars. 

Bibliotek B och D utmärker sig i sina intervjusvar genom att betona att hyllan, förutom sin 

praktiska funktion i att samla hbtq-resurser på ett ställe, också kan ha andra funktioner. Så här säger

respondent B2:
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För sedan signalerar ändå regnbågshyllan också väldigt tydligt att vi jobbar med de här frågorna och det 
är ju en signal vi ändå väldigt gärna vill ge och visa upp och att kompetensen finns och så där. 

Jag tolkar det som att för bibliotek B är hyllan en symbol för att biblioteket prioriterar hbtq-

frågor och har skaffat sig kompetens inom området. Respondent D1 talar också om att hyllan 

har ett symbolvärde:

Jag tycker, dels för att hyllan är så synlig och har sådan tydlig regnbågsflagga och så där så når den alla 
på något sätt. Även de som är helt ointresserade och tycker att det är skit så ser de regnbågsflaggan och 
ser, liksom det blir ett statement från biblioteket, en markering vad som, det är det här som gäller på något
vis.

Som jag förstår respondent B:s resonemang så ser hen hyllan som något mer än en hylla, den blir 

också en symbol för att biblioteket värderar hbtq-arbetet högt och att de vill visa upp hur viktigt det 

är för dem (jfr Broman och Jäders resonemang kring fördelen med ett exkluderande förhållningssätt

vid organisering av hbtq-material). Att ha en väl synlig hylla med hbtq-litteratur kan också vara ett 

sätt att, med Aabøs & Audunsons ord, exponera en del besökare på biblioteket för något som är 

annorlunda än dem själva och bryta föreställningen om biblioteket som ett neutralt rum.  

5.4 Strategier för bemötande och marknadsföring

En annan konkret faktor som Vincent (2015) rekommenderar bibliotek som vill vara duktiga på 

hbtq-frågor att jobba med är att de ska se till att personalen är säkra på hur de ska bemöta och 

hantera hbtq-personer, hbtq-material och hbtq-frågor. Biblioteket bör ha en policy för detta och det 

är något som ska tas upp vid rekrytering av personal. Bemötande av besökarna på biblioteket är 

något som flera av mina respondenter pratar om som en viktig del av deras arbete, både som 

bibliotekarier i allmänhet och när det gäller hbtq-satsningen. De uttrycker en grundinställning som 

innebär att alla ska känna sig välkomna på biblioteket. Så här beskriver respondent B2 denna 

inställning:

Respondent B2: Och sedan att vi träffar alla, alltså alla kommer till biblioteket. Så att, ja det är väl en av 
de få ställen som finns kvar dit alla faktiskt kommer och att alla ska känna sig välkomna och få ett bra 
bemötande.

Intervjuare: Vad är ett bra bemötande då?
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Respondent B2: Ett bra bemötande är väl ett bemötande som får personen att känna sig ändå välkommen, 
tänker jag. 

Respondent D2 ser också bemötande som en viktig del av deras hbtq-satsning, särskilt med tanke på

att biblioteket kanske inte alltid lyckas med att få alla besökare att känna sig välkomna där:

Alltså det är ju lite det här som vi brukar säga att det finns ju en sorts bild av att alla ska vara välkomna 
till biblioteket. Ja, men det kan vara lite med baksidan av armbågen ibland kan man känna. Att vi vill ju 
både i ord och handling visa att alla är verkligen välkomna och då ser vi ju det här som en viktig del av 
det. 

Respondent A väljer istället att särskilt lyfta bemötande som ett intresse och något som kan 

kopplas till hbtq-satsningen: 

Jag har haft ett väldigt starkt intresse för bemötandefrågor hela tiden och till viss del handlar det ju om 
bemötande också. Så att där i ligger nog mitt stora intresse för det här eller där jag ser värdet i det, i 
certifieringen.

En fråga är ju då hur ett bemötande som välkomnar så många som möjligt ser ut. Respondent A 

menar att det inte går att bemöta alla på samma sätt:

Nej, men man behandlar ju inte alla lika och man kan ju inte heller behandla alla lika. Det var kanske den 
ingången jag hade i bemötandet, man ska behandla alla lika och det har man ju aldrig gjort på bibliotek 
och det kan man ju aldrig göra utifrån att det kommer så olika människor. Utan det här att bemöta alla 
med respekt, det är väl det som liksom, den ingången som man har istället.

En annan strategi för bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv som respondenterna på bibliotek 

B och C framhåller är att undvika förutsätta saker om besökarna, exempelvis vilken 

könsidentitet eller sexuell läggning de har eller vilken familjekonstellation de lever i. Den här 

strategin liknar den om att inte behandla alla lika som respondent A beskriver och verkar vara 

något som har tagits upp under certifieringsprocessen. Så här beskriver respondent C 

strategin:
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Nej, men bara en sådan sak som att det blir så tydligt man säger pojkar och flickor hela tiden eller hon 
och han hela tiden eller att man förutsätter att ens kollega har en, om det är en kvinna så har hon en 
pojkvän liksom, hon har inte en flickvän. Så att vi började säga partner istället, att man försökte att inte, 
om det sitter ett stökigt gäng ungar så går man inte och säger hörrni killar nu får ni vara tysta, utan ja man
försöker att inte köna helt enkelt. 

 

Respondent C menar att det här sättet att tänka även kan användas vid exempelvis boktips för att 

undvika att dessa blir allt för könsstereotypa. Respondenterna på bibliotek B talar också om att inte 

förutsätta saker om biblioteksbesökarna och menar att det är viktigt hur bibliotekarierna använder 

språket:

Sedan kan det ju vara barn som är i regnbågsfamiljer och då är det ju liksom inte så om man säger att ta 
hem det här till mamma och pappa, det känns väl kanske inte så bra då för det barnet. Att vi ska liksom 
tänka på hur vi uttrycker oss så att man känner att, ja man ska inte behöva känna sig liksom utanför när 
man kommer till biblioteket. Utan vi måste lära oss att använda rätta ord och prata på ett bra sätt med folk
som kommer hit helt enkelt. (Respondent B1)

Min uppfattning om bibliotekens rutiner och för bemötande av hbtq-personer är att dessa till stor del

är en del av ett pågående arbete som är under diskussion och ännu inte har lett till någon tydlig 

policy av den typen som Vincent talar om. Klart är dock att flera av biblioteken har utbildningar 

eller genomgångar av sitt hbtq-arbete med nyanställd personal, även om det sker i större eller 

mindre omfattning. Bibliotek D är de enda som uppger att de inte har några sådan rutiner, vilket 

kanske kan bero på att de inte har en certifiering som de behöver upprätthålla. 

När det gäller marknadsföring av biblioteket och dess verksamhet uppger bibliotek A och B att de 

med hjälp av checklistor som de fått under hbtq-certifieringen har gått igenom sitt 

marknadsföringsmaterial för att få större mångfald när det gäller bland annat familjekonstellationer 

och etnicitet:

Ja men egentligen att allt blev väldigt tydligt och när vi kollade på våra affischer, att man kanske inte ska 
ha mamma pappa barn alltid, alltid, alltid, liksom den typiska familjen och då märkte vi också plötsligt att
vi nästan helt uteslutande bara har vita personer på våra affischer till exempel. En sådan här grej som vi 
också började tänka på. (Respondent B2)

Jag förstår det som att certifieringen har inneburit att personalen har sett med nya ögon på det som 

tidigare kanske betraktades som ett neutralt biblioteksrum (jfr Samuelsson och Grönlund). Insikten 

har fått dem att tänka över sina strategier när det gäller både marknadsföring och bemötande. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Sammanfattningsvis så visar min kartläggning av bibliotekens hbtq-arbete att vanliga 

arbetsmetoder är att sätta upp särskilda regnbågshyllor, att ha programpunkter med hbtq-

innehåll och att synliggöra hbtq-resurser på webben. Att ha dubbla exemplar av hbtq-medier 

är ett vanligt tillvägagångssätt för att försöka tillgodose låntagarnas eventuella behov av 

anonymitet och samtidigt undvika osynliggörande av dessa resurser. Frågan om bemötande är

något som engagerar flera av mina respondenter mycket. Devisen är att alla ska känna sig 

välkomna på biblioteket, men att bemöta alla likadant anses motverka det syftet. Istället 

anstränger sig de intervjuade bibliotekarierna för att bemöta låntagarna utifrån behov och att 

inte automatiskt anta att de följer normen när det gäller exempelvis sexuell läggning och 

könsidentitet. Denna sammanställning besvarar min första forskningsfråga som handlar om 

innehållet i de studerade hbtq-satsningarna. 

Men vad motiverar egentligen bibliotekarier att lägga ned tid och energi på att implementera 

ett hbtq-perspektiv i sina verksamheter? Det är en av de frågor som har väckt min nyfikenhet 

och som jag har försökt svara på i denna uppsats. Det jag har kunnat se är att de bibliotek och 

bibliotekarier som jag har studerat skiljer sig åt på vissa sätt, men har många nyckelfaktorer 

gemensamt. Jag tolkar det som att de delar en och samma uppdragslogik. Denna 

uppdragslogik går ut på att ett bibliotek och dess bibliotekarier har som uppgift att ta hänsyn 

till en rad perspektiv, varav hbtq-perspektivet är ett. Det verkar finnas en uppfattning om att 

hbtq-frågor hör ihop med andra frågor som rör sig kring de i Sverige erkända 

diskrimineringsgrunderna, såsom kön, etnisk tillhörighet och funktionsförmåga. Här lyser, 

enligt min mening, ett normkritiskt perspektiv igenom där en grundläggande tanke är att 

människor kategoriseras på många olika sätt och att maktstrukturer kan samverka utifrån 

dessa kategoriseringar. Det blir då logiskt att ta hänsyn till och koppla ihop ett arbete med 

hbtq-frågor med andra perspektiv, exempelvis genus och etnicitet. Respondenterna betonar 

också ett ideal där biblioteket fungerar som en plats där alla känner sig välkomna.  Detta tar 

sig uttryck i allt från hur de väljer att organisera böcker på hyllan till hur de bemöter besökare 

och utformar affischer. 

I vissa fall kommer denna uppdragslogik att krocka med andra uppdragslogiker som är 

verksamma i deras omgivning. Kollegor på samma bibliotek har inte alltid samma uppfattning

om vilket arbetssätt som bäst uppfyller bibliotekets uppdrag eller ens om vilket uppdrag 

biblioteket egentligen har. Ibland kan det rentav råda motsatta uppfattningar om vad som bör 
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prioriteras. De vanligaste argumenten mot att jobba med hbtq-frågor är enligt mina 

respondenter att det anses onödigt eller att det är något som man redan kan och som därför 

inte behöver utvecklas mer. Det verkar vara först när en tydlig koppling mellan hbtq och 

arbete med andra diskrimineringsgrunder synliggörs som en del av de som är tveksamma 

ändrar uppfattning. Ett exempel är bibliotek B, där utbildaren från RFSL på mina 

respondenters uppmaning lyfte detta perspektiv. Min association går till Lankes beskrivning 

av olika bibliotekarietyper, där vissa är mer aktivistiskt inriktade och andra mer passiva. Det 

är självfallet en väldigt grov uppdelning och omöjlig att applicera på min studie då jag enbart 

har intervjuat personal som är nära engagerade i satsningen, inte de som är tveksamma eller 

negativa. Men jag tror att Lankes har rätt i att det finns olika typer av bibliotekarier och att 

deras agerande därför kan se väldigt olika ut även om de strävar mot samma mål. 

Om jag skulle föreslå ämnen för vidare studier på det här området i framtiden så skulle jag 

gärna se en mer omfattande och detaljerad studie som jämför olika uppdragslogiker och idéer 

om vad bibliotekets och bibliotekariernas uppgift är och vad det får för praktiska och konkreta

följder för arbetet på bibliotek. En studie som jämför arbete med olika diskrimineringsgrunder

på bibliotek skulle också vara intressant, särskilt då jag har sett en så stark koppling mellan 

dessa, både i mina intervjuer och i andra sammanhang. 
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8. BILAGA 1: INTERVJUGUIDE

Respondenten 
Vad har du för roll här på biblioteket? Och vad jobbar du med för det mesta? 
Hur länge har du arbetat här? 
Hur kommer det sig att du jobbar med hbtq-området? 

Om verksamheten 
Hur kom det sig att ni valde att satsa på hbtq-området just här? 
När ungefär började ni tänka i dessa banor? 
Kan du berätta lite om hur arbetet gick till när ni bestämde er för att satsa på detta? Vilka 
inspirationskällor har ni haft? 
Vilka var involverade? 
Hur finansierades detta? 
Kan du beskriva ert hbtq-arbete av idag? (Specialsamling, bemötande, programverksamhet, 
policydokument, internt arbete, intern utbildning och dylikt) 
Vilka riktar ni er till? Finns det (exempelvis interna) diskussioner kring detta? 

Användning av verksamheten 
Vad är ditt intryck om den stora användargruppen? Vilka de är och hur använder de tjänsterna? 
Finns det någon grupp som du känner att ni inte når av någon anledning? 

Övrig personal 
Hur ser ni till att övrig personal förstår syftet med verksamheten? 
Hur diskuteras verksamheten inom personalgruppen? 
Finns det frågor som diskuteras mer än andra? 

Kvalitetsarbete 
Hur tar ni del av besökarnas respons på verksamheten? 
Upplever du att ni får olika typer av respons från olika typer av besökare? 
Hur utvärderar ni arbetet utöver detta? (ex. har ni några uttalade eller informella mål som ni jobbar 
mot?) 
Hur skulle ni gärna se att verksamheten såg ut om ett eller ett par år? (framtidsplaner?) 

Avrundning 
Varför tycker du att bibliotek ska arbeta med hbtq-frågor? 
Har du några tips till andra bibliotek som vill arbeta med hbtq-frågor? 
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