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Titel: HBTQ på bibliotek - de anställdas ansvar och motivation – en 

analys av hur bibliotek hanterar hbtq-kompetens 

Författare:   My Johansson 

Handledare: Ingrid Schild 

Abstract: The prevalence of rainbow flags and rainbow shelves, shelves with 

LGBTQ literature, makes one wonder if it is a sign of a seemingly 

ubiquitus LGBTQ-knowledge among librarians at public libraries. 

My thesis is a theme-based analysis using knowledge management 

as theory with the aim to capture how libraries mangage their 

LGBTQ-knowledge and why they do it in these certain ways. 

After categorizing the data according to the SECI-model I found 

that a certain way of managing knowledge is used in excess by the 

librarians I interviewed. The SECI-model describes it as 

´socialisation´ which means to use tacit knowledge and creating 

new tacit knowledge. In my analysis of why that is the case it 

becomes apparent that the managing of LGBTQ-knowledge is a 

responsibility taken by individual librarians with interest in the 

LGBTQ-question. With what seems to be insufficient support by 

the management it is up to the individuals to manage LGBTQ-

knowledge through ´socialization´ which is a fast and effective 

way of transferring knowledge. 

Nyckelord:  HBTQ, LGBTQ, folkbibliotek, knowledge management 
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1. Inledning 

När en besöker ett bibliotek så är det inte ovanligt att se att personalen har pyntat med 

regnbågsflagga eller har regnbågsbokmärken vid informationsdisken. Det kan även hända att 

biblioteket i fråga har en regnbågshylla eller har gjort en temporär skyltning av böcker med 

hbtq-tema i samband med Pride. Detta sätt att använda sig av flaggan och hjälpa till att 

tillgängliggöra litteratur skulle kunna tolkas som att personalen på biblioteket har kompetens 

kring hbtq-frågor och hur de ska använda den kompetensen när det kommer till att välja ut 

och tipsa om relevant litteratur och i bemötandet med besökare. När ett bibliotek använder sig 

av regnbågsflaggan i lokalerna kan en också anta att det är något som alla i personalen står 

bakom och att en kan förvänta sig ett bra bemötande av samtliga anställda.  

För att ett bibliotek ska kunna ta till sig kompetens gällande HBTQ-frågor är det möjligt att 

exempelvis certifiera verksamheten med hjälp av RFSL, enskilda bibliotekarier kan även ta 

till sig kompetens genom att knyta kontakter via det expertnätverk som är inriktat mot HBTQ-

frågor. För att sedan se till att kompetensen förmedlas till alla bibliotekarier inom 

verksamheten kan ledningen hjälpa till genom att skapa ett fruktbart klimat för att de anställda 

ska kunna ta del av och föra vidare kompetens. Ett sätt att säkerställa att bibliotek lägger 

fokus på HBTQ-personer och HBTQ- kompetens är att göra den till en prioriterad målgrupp i 

bibliotekslagen eller i kommunens biblioteksplan. I dagsläget nämns inte HBTQ i 

bibliotekslagen (SFS 2010:801) eller i den biblioteksplan (Umeå kommun 2015) som gäller i 

Umeå kommun där jag utfört min studie. Även fast frågan om det potentiella värdet av att 

göra HBTQ-personer till en uttalat prioriterad målgrupp inte är en del av min studie så är 

bristen på omnämnande värt att ta upp då det rör sig om ett par av de styrande dokument som 

bibliotek har att förhålla sig till i verksamheten.  

1.1 Problemformulering 

Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten 2018, s.16) så skattar 

HBT-personer sitt allmänna hälsotillstånd lägre än övriga befolkningen med den största 

skillnaden i upplevd psykisk hälsa. HBT-personer har i högre grad än övriga befolkningen 

haft tankar om att ta sitt liv eller gjort försök till det, det finns även högre utbredning i 

gruppen av att känna oro, ångest, nedstämdhet och stress än vad övriga befolkningen gör med 

en högre risk för transpersoner. Folkhälsomyndigheten tar i sin rapport upp begreppet 

minoritetsstress. Den sortens stress kan den som tillhör en minoritetsgrupp eller en 
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minoritetspositionering känna då hen utsätts för ökad psykosocial stress och påfrestning i 

samband med att hen överskrider, avviker eller bryter mot hetero- eller könsnormen. Kopplat 

till minoritetsstress kan personen även känna rädsla inför att bli avvisad eller negativt bemött.  

”Alla människor ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck på grund av rädsla för att utsättas för diskriminering, våld eller 

andra kränkningar. Alla ska ha samma förutsättningar att utifrån eget intresse och förmåga 

delta i samhällslivet, att uppnå en god hälsa, mm.” (Regeringen 2014, s.5). Detta skriver 

regeringen i den strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck som de kommit ut med. I rapporten ges en övergripande bild 

av de livsvillkor som HBT-personers har i dagsläget samt att det ges en samlad bild av vilka 

initiativ till förbättringar som gjorts av olika myndigheter. En rad myndigheter fick i samband 

med rapporten även särskilda regeringsuppdrag för att stärka hbtq-personers rättigheter inom 

specifika områden även i fortsättningen.  

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rapport och regeringens samlade strategi blir det 

tydligt att det rör sig om en grupp som kan behöva ägnas extra uppmärksamhet i samhället 

och de visar att sådana initiativ har gjorts och fortsätter att göras. Som jag gett exempel på 

ovan så finns det möjlighet till att arbeta med HBTQ-frågan i bibliotekets verksamhet för att 

kompetens ska spridas och tas tillvara på i arbetslagen och vidare göra det möjligt att ge en 

bättre service till besökarna. På bibliotek sägs det att alla är välkomna men ändå finns det 

inget som säger att HBTQ-personer är prioriterade, varken i bibliotekslagen eller i Umeå 

kommuns biblioteksplan.  

Med de varierade förutsättningar som finns för bibliotek att arbeta med HBTQ-frågan som jag 

presenterat ovan i form av möjligheter för enskilda bibliotekarier att knyta kontakter med 

andra intresserade till att HBTQ-certifiera sitt bibliotek. Med en rapport från 

Folkhälsomyndigheten som visar på gruppens utsatthet till en samlad strategi från regeringen. 

Med vad som verkar vara avsaknad av stöd i både bibliotekslag och biblioteksplan i form av 

att göra HBTQ-personer till en uttalad grupp att särskilt prioritera. Så verkar det sammantaget 

läggas vikt vid att ägna frågan fokus och resurser. Utifrån dessa förutsättningar vill jag med 

min studie undersöka hur bibliotek gör för att ta tillvara på den kompetens som redan finns 

inom arbetslaget gällande HBTQ-frågan. Hur den kompetensen skapas och delas och vad som 

påverkar att det görs just på de sätten.  
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1.2 Begreppsförklaring 

För att göra uppsatsen läsvänligare har jag valt att använda mig av akronymen HBTQ förutom 

i kapitlen inledning och tidigare forskning då akronymer som HBT och den engelska 

akronymen LGBTQI används. Den engelska akronymen kan översättas till HBTQI. I 

uppsatsen förekommer även begreppet cis. För att förklara vad förkortningarna och begreppet 

cis betyder citerar jag ur RFSLs begreppslista (RFSL 2019).  

Cisperson 

En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på 

samma sida”. 

 Hbtq  

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. Första gången som förkortningen hbt förkom i tryck var i RFSL:s 

tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög 

och gay. 

Intersex/intersexualism 

Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat en person med ett 

medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller 

könsorganens utveckling är atypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och ”sexus” betyder 

”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det går att vara intersex och man, kvinna 

eller något annat. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning. En person som 

inte är intersex kallas för dyadisk. 

 

När jag intervjuade bibliotekarierna till min studie så använde jag och de intervjuade ord som 

HBTQ-kompetens, HBTQ-personer och HBTQ-frågan. Jag uppgav inte någon egen förståelse 

av de begreppen till de intervjuade och de jag intervjuade gick inte närmare in på att förklara 

vad de menade med begreppen. Det ser jag inte som ett problem då mitt fokus ligger på hur 

den upplevda kompetensen hanteras och inte enbart fokuserar på vad den kompetensen 

innebär. Om jag hade lagt fram en egen definition av vad det innebar att ha eller inte ha och 

att använda den kompetensen så hade de eventuellt undvikit att dela med sig av erfarenheter 

av hur det dagliga arbetet kan se ut om de upplevt att det inte passade in i den definition som 

jag gav. I kapitel fem där jag redovisar resultatet från mina intervjuer blir det tydligare vad 

som menas med HBTQ-kompetens och hur de bibliotekarier som jag intervjuat menar sig 

använda sig av HBTQ-kompetens i sitt arbete. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bibliotek hanterar HBTQ – kompetens 

inom arbetslaget och ta reda på vilka bakomliggande orsaker det finns till att de hanterar 

kompetens på det sätt som de gör.  

- Hur hanterar bibliotek HBTQ – kompetens? 

- Vad påverkar att bibliotek hanterar HBTQ – kompetens på det sättet? 

- Hur kan man förstå detta ur ett knowledge management – perspektiv? 
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2. Tidigare forskning  

2.1 Styrdokument 

För att sätta mig in i de styrdokument som bibliotek har att förhålla sig till och hitta stöd i när 

det kommer till vilka perspektiv som de ska ha i sitt arbete och vilka som är de prioriterade 

målgrupperna så har jag läst bibliotekslagen (2013:801) samt Umeå kommuns biblioteksplan 

(Umeå kommun 2015). Det finns i båda texterna generella beskrivningar av att biblioteket ska 

vara öppet för alla men det finns inget som klart och tydligt beskriver att HBTQ-personer ska 

ägnas särskild uppmärksamhet eller att biblioteken ska använda sig av intern 

kompetenshantering vad gäller specifik HBTQ-kompetens.  

2.2 Tidigare forskning 

När det kommer till litteratur som tar upp knowledge management så har jag till stor del 

använt mig av Desouza och Paquettes ”Knowledge Management – An Introduction” (Desouza 

och Paquette 2011) för att förstå begreppet. De ger en övergripande bild av de grundläggande 

delarna som utgör knowledge management och de faktorer som spelar in när en organisation 

hanterar sin kompetens. De ger exempel från företag, ideella organisationer och bibliotek. För 

att presentera resultatet av mina intervjuer använder jag mig av SECI – modellen som kan 

användas för att se hur kompetens omvandlas till ny kompetens på olika sätt. Modellen, som 

tillskrivs Ikujiro Nonaka, kommer ur knowledge management – fältet.  

För att förstå hur kompetenshantering kan se ut i en specifik biblioteks- och 

informationsvetenskaplig kontext har jag även läst Charles T. Townleys artikel om 

kompetenshantering inom akademiska bibliotek (Townley 2001). Townley beskriver hur 

akademiska bibliotek i stor utsträckning inte tar tillvara på kompetens i arbetslaget då den inte 

ses som en resurs i samma stil som de tänker på personal, lokaler och samlingar som resurser. 

Att de inte prioriterar kompetenshantering ges förklaringen att det dagliga arbetet ofta 

kommer i vägen. I min studie har jag intervjuat bibliotekarier för att fånga deras perspektiv på 

hur kompetens hanteras på arbetsplatsen även fast knowledge management är ett begrepp som 

annars används för att effektivisera hanteringen av kompetens från ledningshåll. I sin studie 

om hur anställda kan påverkas av ledningen skriver Hilde Drivenes Johannessen (Drivenes 

Johannessen 2018) om viktiga faktorer. I studien visar Drivenes Johannessen att ledningens 



 
 

6 
 
 

insyn i de anställdas arbete och om de motiverar de anställda till fortbildning är några faktorer 

som gör att de anställda ägnar mer tid till att ta till sig kompetens. 

Vidare vill jag ta upp forskning som handlar om HBTQ-personer och bibliotek specifikt. I 

antologin ”Queer Library Alliance” skriver Ragnhild Brandstedt ett kapitel om processen 

kring att skapa medvetenhet på Mariestads folkbibliotek i samarbete med RFSL (Brandstedt 

2017). I studien framkommer det att biblioteket jobbar medvetet med inkludering på olika 

områden men att det finns glapp och möjlighet för utveckling av arbetet med inkludering. En 

av anledningarna till detta är att det finns en bild av att bibliotekarier känner till och har koll 

på alla områden som ett bibliotek förväntas ha koll på.  

Genom att läsa Ann Currys studie (Curry 2005) blir det tydligt att bibliotekariers bemötande 

spelar roll i mötet med besökare som söker litteratur med HBTQ-tema. Currys 

observationsstudie över det bemötande som försökspersonen upplevde i kontakten med tjugo 

olika bibliotekarier visar på hur en och samma referensfråga kan få olika utfall vad gäller 

bemötande, kommunikation och slutgiltig relevant hjälp. Studien som förvisso är i liten skala 

visar på att bibliotekariens bemötande kan påverka besökaren som söker efter litteratur med 

HBTQ-tema och att bemötandet kan variera utifrån bibliotekariens attityd till frågan.  

Eftersom det finns lite forskning om transpersoners behov samt att det i studier som sägs 

inbegripa HBTQ-personer ofta inte tar med transperspektivet trots att hela akronymen 

används har jag tagit del av en studie särskilt inriktad på just transpersoner. Aubri A. Drake 

och Arlene Bielefield (Drake och Bielefield 2017) genomförde en enkätundersökning för att 

ta reda på vilka servicebehov som transpersoner har som biblioteksbesökare och presenterar i 

sin studie ett antal viktiga punkter för bibliotekens verksamhet.  

Jag har även tagit del av studentuppsatser för att skapa mig en bild av området. I en uppsats 

skriven av Maria Broman och Malena Jäder ”HBTQ och folkbibliotek” (2014) analyserar de 

hur bibliotekarier ser på HBTQ och vilka följder det har på det praktiska arbetet. I sin studie 

kommer de fram till att det finns en skillnad i hur bibliotekarier önskar att det skulle gå till 

och hur det i praktiken går till vad gäller det praktiska arbetet med HBTQ-frågor.  

2.3 Övrigt 

I övrigt så har jag även tagit med en artikel skriven av John Vincents (Vincent 2015) där 

författaren undersöker vilka särskilda behov som HBTQI-personer kan ha i förhållande till 

biblioteksservice, vilka goda exempel som bibliotek uppvisar och vilka luckor som finns.  
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3. Teori 

I den här delen presenterar jag den teoretiska inramningen som jag har använt mig av i mitt 

arbete. Först kommer jag att beskriva den teori som jag har använt mig av vid analyserandet 

av de teman som jag utformat från empirin. Teorin som jag använt mig av är knowledge 

management, kompetenshantering på svenska. Jag kommer därefter beskriva den modell som 

kommer ur knowledge management-fältet och som jag använt mig av för att presentera datan i 

resultatkapitlet. 

 

3.1 Kompetenshantering  

Kompetenshantering handlar om att hantera den kompetens som en individ eller en grupp har, 

att hantera källor till kompetens samt att hantera den miljö där kompetens hanteras. Detta görs 

för att den arbetsplats en arbetar på samt det arbete som en gör ska effektiviseras och så att 

redan existerande kompetens inom individen eller gruppen tas till vara och används där den 

behövs. Att effektivisera sin arbetsplats genom att använda sig av kompetenshantering 

innebär exempelvis att en börjar med att ta reda på vilket nuvarande kompetensläge som finns 

för att veta vilka kompetensbehov som finns och för att ta reda på vilken kompetens som 

redan är samlad så att en inte behöver ägna resurser till att göra onödigt dubbelarbete 

(Desouza och Paquette 2011, s.5f).  

Kompetens kan sägas bestå av antingen explicit kompetens, alltså att den går att uttrycka och 

samla i exempelvis databaser, dokument och liknande och är lätt att dela vidare, eller tyst 

kompetens. Den tysta kompetensen är inneboende i en människa och kan vara uppbyggd av 

erfarenheter, åsikter och en svårartikulerad vetskap om hur en gör något (Rubin 2016, s.393f). 

Att formulera vilka mål som en organisation har och varför just de målen är 

eftersträvansvärda är av vikt för att kompetenshantering ska vara möjlig. Dessutom måste 

tillvägagångssättet uttalas samt eventuella hinder pekas ut för att processen ska kunna bli 

smidig och framgångsrik. För att hantering av kompetens inom en organisation ska bli lyckad 

är det även av vikt att sättet som en exempelvis tar till sig kompetens, sprider kompetens eller 

dokumenterar kompetens inte är för annorlunda från hur det dagliga arbetet utförs. Blir det för 

stora avsteg från invanda rutiner kan det uppfattas som ett hinder i arbetet istället för att göras 

nästan utan att en tänker på det (Desouza och Paquette 2011, s.7). 
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3.2 SECI-modellen 

För att få fram de resultat som jag presenterar i det femte kapitlet så använde jag mig av 

Nonakas SECI-modell (Nonaka och Takeuchi 1995, s.62) för att ordna empirin efter de fyra 

kategorierna som utgör modellen. SECI står för socialization, externalization, combination 

och internalization och gör det möjligt att kategorisera kompetens enligt fyra kategorier och se 

hur kompetens skapas, sprids, används. Modellen visar även hur kompetens hanteras om den 

är tyst eller explicit och huruvida kompetensen övergår till att bli tyst eller explicit. För att ge 

en förklaring av hur en kan läsa modellen så ser vi här nedan att kompetens som går från att 

vara tyst till att vara tyst skapas genom socialisering, exempelvis genom att vara med när en 

person med kompetens utför sitt arbete då viss tyst kompetens är svår att uttrycka med ord. 

När en sedan själv har skapat sig en egen förståelse så kan det sägas att socialisering har 

använts för att hantera kompetens. När det kommer till tyst kompetens som går att uttrycka 

explicit så beskrivs den i modellen genom externalisering. Exempelvis så kan den sortens 

kompetens uttryckas i skrift för att sedan kunna spridas till kollegor. För att beskriva hur en 

person tar till sig explicit kompetens som sedan övergår till tyst kompetens används begreppet 

internalisering i modellen. Detta görs exempelvis genom att läsa text och skapa sig en egen 

förståelse. Den sista kategorin i modellen beskriver hur två källor till explicit kompetens 

sammanfogas för att skapa ny kompetens. Detta kallas kombination och kan göras genom att 

exempelvis läsa olika artiklar på ett ämne och sedan skriva en ny artikel på samma ämne 

(Desouza och Paquette s.107f).  

 

       To 

From 

Tacit knowledge Explicit knowledge 

Tacit 

Knowledge 

Socialization Externalization 

Explicit 

knowledge 

Internalization Combination 

Fig. 1 Nonakas SECI-modell (Nonaka och Takeuchi 1995, s. 62) 
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4. Metod 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga för att samla in empirin, hur jag 

gjort mitt urval, vilka etiska ställningstaganden jag gjort och hur jag analyserat mitt material. 

 

4.1 Metod för insamlande av empiri 

Jag valde kvalitativ metod för insamlandet av empiri och valde att göra semi-strukturerade 

intervjuer. Med min intervjuguide som röd tråd i intervjuerna var jag även öppen för sidospår 

och följde med den intervjuade i hens associationer och tankebanor för att förstå personens 

perspektiv. Anledningen till varför jag valde denna insamlingsmetod var därför att jag ville 

komma åt hur HBTQ-relaterad kompetens hanteras genom att förstå hur personerna i fråga 

upplever att det är på deras arbetsplats och deras erfarenheter av det. Eftersom det handlar om 

en persons egen upplevelse och erfarenhet så passade det bättre att samla in empiri i 

intervjuform snarare än genom exempelvis enkäter. Med intervjuer som metod blev det 

möjligt för mig att exempelvis förtydliga mina egna frågor vid behov, ställa följdfrågor där 

det behövdes samt att som jag nämnt ovan att vara flexibel för att följa den intervjuade på 

sidospår som i vissa fall gav information som inte hade täckts av mina egna frågor.  

 

4.2 Urval 

Jag valde att intervjua fyra bibliotekarier på fyra olika bibliotek i Umeå. Till storlek är de alla 

mindre bibliotek med mellan tre till fem anställda. Bibliotekarierna som jag har intervjuat har 

jobbat mellan 2 till 20 år inom yrket.  

Mitt urval är gjort utifrån att jag velat undersöka hur bibliotek hanterar sin HBTQ-kompetens 

och har därför valt fyra bibliotek som alla har Regnbågshylla. Detta har jag gjort för att kunna 

ställa frågor om ett konkret projekt istället för att det enbart blir frågor om perspektiv i det 

vardagliga arbetet. Att välja ut bibliotek med en regnbågshylla i verksamheten gjorde även att 

det fanns större chans att de intervjuade hade reflekterat över sitt arbete och sin kompetens 

och kunde prata utifrån egen erfarenhet om kompetens kring hyllan och HBTQ – arbete. 

För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner hörde jag mig för i min 

vänskapskrets för att ta reda på om det fanns några lämpliga kandidater. Anledningen till att 
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jag valde detta sätt var för att jag vill komma i kontakt med personer som dels är intresserade 

av HBTQ-frågor och som har arbetat med det perspektivet i sin verksamhet på något sätt. 

Detta kändes viktigt då jag antog att de skulle ha bättre insyn i hur den specifika kompetensen 

hanteras på sin arbetsplats. 

 

4.3 Forskningsetiska ställningstagande 

För att använda metoden på ett forskningsetiskt sätt har jag varit tydlig med att meddela de 

intervjuade om att de i mitt arbete kommer att vara anonyma och att det material som jag 

samlar in endast kommer att användas av mig i det här arbetet. Vid varje intervjutillfälle har 

jag även frågat om den jag ska intervjua känner sig bekväm med att jag spelar in samtalet.  

 

4.4 Analys av material 

För att analysera det material som jag samlat in via intervjuer använde jag mig först av SECI-

modellen för att undersöka hur spridningen av kompetenshantering såg ut för de bibliotekarier 

som jag intervjuat. För att sedan kunna analysera resultatet gick jag återigen igenom empirin 

och skapade utifrån det jag hittade fyra teman. För att utföra mitt analysarbete tog jag hjälp av 

Virginia Braun och Victoria Clarkes artikel om tematisk analys (Braun och Clarke 2006). Jag 

skapade initiala koder och gjorde vissa ändringar efter upprepade genomläsningar av 

materialet. Efter att koderna var klara gjorde jag ett iterativt arbete även när det gällde att 

gruppera dem enligt olika teman.  
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5. Resultat  

Efter att ha gått igenom all rådata från intervjuerna och analyserat med hjälp av SECI – 

modellen (Nonaka och Takeuchi 1995, s.62) så visar det sig att det finns en tydlig dragning 

mot att i högre grad hantera kompetens genom en av de fyra kategorier som modellen utgör. 

Som jag beskrivit i tidigare teorikapitel så utgörs modellen av fyra kategorier som tydliggör 

hur kompetens kan hanteras genom ”socialisering”, ”externalisering”, ”internalisering” 

och”kombination”. Det som kom fram i analysen av empirin är att det finns en tydlig tendens 

att hantera HBTQ – kompetens genom socialisering, alltså hur tyst kompetens hanteras för att 

övergå i ny tyst kompetens vilket exempelvis sker när kollegor samtalar och utbyter 

erfarenheter. På delad andra plats efter socialisering så framkom några exempel i intervjuerna 

på situationer då bibliotekarierna har hanterat kompetens genom ”externalisering” och 

”internalisering”. ”Internalisering” används för att beskriva hur explicit kompetens övergår till 

att bli tyst kompetens hos en individ, som när en person läser en text och skapar sig en egen 

förståelse av innehållet. ”Externalisering” används för att beskriva hur en person gör sin tysta 

kompetens explicit genom att exempelvis uttrycka den i textform. På tredje plats med bara ett 

tydligt exempel i intervjuerna så kommer ”kombination” vilket används för att beskriva hur 

explicit kompetens övergår till att bli ny explicit kompetens.  

 

5.1 Socialisering 

När det kommer till hur bibliotekarierna hanterar tyst kompetens som sedan övergår i ny tyst 

kompetens, så kallad socialisering, så framkom det att det fanns fyra sammanhang där tyst 

kompetens hanterades. Det sammanhang som alla intervjuade vittnade om var det vardagliga 

samtalet som sker i olika former med kollegor. 

 

5.1.1 Samtal 

Samtal, diskussioner och officiella möten var tydligt den största bidragande faktorn till 

hantering av kompetens på deltagarnas arbetsplatser. Det kan handla om allt från diskussioner 

kopplade till regnbågshyllan när det gällde var i lokalen den skulle vara placerad och vilka 

medier som skulle finnas i den samt vilken målgrupp den skulle riktas mot. Det kunde även 

handla om diskussioner kring bokinköp, samtal med kollegor på fikarasten för att förmedla 
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nyheter från andra bibliotek och reflekterande över den egna verksamheten. I samtal med 

kollegor reddes även händelser som ägt rum i biblioteksrummet ut och kompetens hanterades 

för att komma fram till hur liknande händelser kan tas om hand i framtiden som hur en ska 

bemöta någon som vill låna litteratur med HBTQ – tema på ett annat språk än vad som finns 

tillgängligt i det lokala beståndet.  

När det gäller ny personal som kommer till arbetsplatsen används socialisering för att 

förmedla nödvändig kompetens i form av outtalade rutiner och normer på arbetsplatsen. 

Socialisering användes även när timanställda, som kunde vara en källa till tyst kompetens, 

berättade erfarenheter av att arbeta på olika bibliotek i kommunen. I samtalet med kollegor, 

antingen inofficiella samtal eller på personalmöten kunde kompetens förmedlas som en i sin 

tur fått från fortbildning eller träff med expertnätverk.  

 

5.1.2 Utbildning 

När jag frågade om de intervjuade hade fått möjlighet till utbildning av något slag kring 

HBTQ så visade det sig att de flesta medverkat i det normkritiska projektet ”Brytiga böcker” 

som berör de sju diskrimineringsgrunderna. I diskrimineringslagen 5§ (2014:958) nämns 

bland de sju diskrimineringsgrunderna bland annat sexuell läggning och könsöverskridande 

identitet och uttryck. Trots att det har varit sparsamt med utbildningstillfällen så verkar detta 

projekt ha inspirerat och stärkt deltagarna. Flera av de jag intervjuade önskade dock fler 

tillfällen av utbildning kopplat till HBTQ – frågor, både för att öka sin egen kompetens och 

för att säkerställa att alla bibliotek i kommunen skulle kunna ge likvärdig service. 

 

5.1.3 Expertnätverk 

Bland de intervjuade fanns det två som var medlemmar i Biblioteksföreningens expertnätverk 

som fokuserar på HBTQ – frågor. Genom att vara medlem får de möjligheten att delta på 

nätverksträffar och vara med på deras mejllista vilket de jag intervjuade upplevde som en 

värdefull tillgång. 
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5.1.4 Privata kontakter 

Utöver de möjligheter till kompetens som bibliotekarierna såg på sin arbetsplats, genom 

utbildning eller expertnätverket så uttryckte några av dom att de vid behov hade personer de 

kontaktade om de hade frågor som rörde HBTQ. 

 

5.2 Externalisering 

När det kommer till hur bibliotekarier hanterar tyst kompetens som övergår till ny explicit 

kompetens så kom det fram ett fåtal exempel på det. Så vitt jag uppfattade det från de 

intervjuer som jag genomförde så utförde ingen av de tillfrågade bibliotekarierna någon form 

av officiell dokumentation av de arbete inriktat mot HBTQ – frågor som de bedrev. Att göra 

sin tysta kompetens explicit kan annars uppmuntras av ledningen för att få anställda att 

exempelvis dokumentera genomförda projekt, erfarenheter, kompetens, rutiner och mål som 

kan spridas till kollegor eller finnas till hands för efterträdare vid eventuell uppsägning. Vid 

intervjuerna framkom det två exempel på externalisering av sin kompetens. 

 

5.2.1 Boklista 

En av de intervjuade berättade att hen i samband med pride sammanställt en boklista över 

titlar med HBTQ – tema. Boklistan gjordes sedan tillgänglig så att kollegor kunde ta del av 

den och använda i sitt arbete. Detta är ett tydligt sätt som tyst HBTQ – kompetens kan övergå 

till att bilda ny explicit kompetens. 

 

5.2.2 Verksamhetsberättelse 

Som en av de intervjuade berättade så kunde verksamhetsberättelse vara ett sätt att uttrycka 

kompetens explicit. Om de i arbetslaget hade bedrivit något projekt under året kunde de skriva 

en sammanfattning av det och skicka till sin chef för att det eventuellt skulle komma med i 

verksamhetsberättelsen. Det verkade dock inte vara förekommande. 
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5.3 Internalisering 

Enligt de jag intervjuade så verkar det inte finnas någon form av dokumentation tillgänglig 

där en anställd kan läsa sig till vilka mål som organisationen har eller vilken kompetens som 

finns inom arbetslaget eller har funnits när det kommer till specifik HBTQ – kompetens.  

 

5.3.1 Sociala medier 

En av de intervjuade berättade om hur hen genom att delta i diskussioner i forum och chattar 

på sociala medier tog till sig kompetens. Även expertnätverkets mejllista möjliggör 

internalisering av kompetens. Båda exemplen visar på hur det inte bara är texten i sig som 

bidrar till kompetensen utan även hur den uttrycks, vem som uttrycker den och vilka som 

svarar på den och på vilket sätt. Det framkom två sätt för de intervjuade att hantera kompetens 

genom internalisering. 

 

5.3.2 Regnbågshylla 

Ett par av de intervjuade uttryckte att de genom att det finns en regnbågshylla på deras 

arbetsplats får möjlighet att lära sig. De berättade att det innebär att de blir påminda om att ha 

med perspektivet vid bokinköp, vid planerande av programverksamhet, vid bemötande av 

besökare och det väcker tankar om hur resten av biblioteket är organiserat och på sin egen roll 

i det. Även fast regnbågshyllan inte är en text så kan den läsas på andra sätt. Bibliotekarien 

kan se vilka böcker som finns där, vilka som inte finns där och kan ta till sig kompetens så 

som att det finns människor som vill låna dessa böcker och att bibliotek är en organisation 

som stöttar dem genom att tillgängliggöra litteratur samt att det att vara en HBTQ – person 

inte är något som behöver gömmas undan.  

 

5.4 Kombination 

När det kommer till hur bibliotek hanterar explicit kompetens som övergår till ny explicit 

kompetens, så kallad ”kombination”, så fann jag bara ett exempel som kan sägas utgöra detta. 
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Att det inte finns så många exempel på hur explicit kompetens kombineras är inte så konstigt 

med tanke på hur lite som enligt informanterna görs explicit. 

5.4.1 Sammanställa boklåda efter boklista 

Som titeln föreslår så innebär det här att en informant med hjälp av explicit HBTQ – 

kompetens i form av en boklista över böcker med HBTQ – tema kunnat sammanställa en 

boklåda med valda titlar som i sin tur övergått till att bli en ny källa till explicit kompetens. 

Informanten ifråga skulle kunna ha egen tyst kompetens men detta exempel visar att det är 

möjligt att använda explicit kompetens för att skapa ny explicit kompetens utan att själv ha 

tyst kompetens. 
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6. Analys  

I den här delen kommer jag att analysera resultatet. Genom tematisk analys har jag formulerat 

fyra teman som kan förklara hur det kommer sig att HBTQ – kompetens hanteras på det sätt 

och i de proportioner som jag presenterat i resultatdelen. Jag kommer använda min teori för 

att förstå det ur ett knowledge management-perspektiv. 

6.1 Bilden av biblioteket 

Ett tema som framträdde tydligt var att de intervjuade i sitt arbete drevs av motivation för att 

hantera HBTQ – kompetens. Några drevs av motivationen att utveckla sig själva eller 

verksamheten för att följa med i samhällsutvecklingen, som Intervjuperson C uttryckte det: 

”det är roligt att lära sig” eller när en hörde om projekt på andra bibliotek så uttryckte sig 

Intervjuperson B såhär om det: ”man vill inte hamna på efterkälken å man vill ju hänga med”. 

Det uttrycktes tydligt att det var värdefull kompetens som även kunde vara en bidragande 

faktor till att det kändes givande att fortsätta arbeta som bibliotekarie genom att ta till sig, för 

dem, nya perspektiv. Som Intervjuperson B sa så innebär att ta till sig nya perspektiv att den 

upplever det som ”utveckling och det är det som är roligt och det som gör att det inte är 

jobbigt att jobba här i så många år”. Dessa tankesätt kan kopplas ihop med den bild som 

målades upp i ett par av intervjuerna av biblioteket. Trots att ett par av de intervjuade 

uttryckte att de tog med HBTQ – perspektivet på ett mer självklart sätt först efter 2012 så 

hade de en bild av biblioteket som kan förklaras med följande citat av Intervjuperson B: 

…verksamhet som har framtiden framför sig, den är inte bakom, 

passerat utan vi hänger med och vi är ganska snabba på att ta till oss 

saker … jag tror du har svårt att hitta en verksamhet där man är så 

nyfiken … jag tror inte man hittar en myndighet nånstans där man är 

intresserad av samhällsfrågor som vi… 

Andra som jag intervjuade uttryckte att de drevs av motivationen att hantera kompetens för att 

bidra till en verksamhet där de själva blev synliga eller där andra HBTQ – personer blev 

synliga genom att uttrycka sig som Intervjuperson A gör här ”för att mina perspektiv ska 

synas så måste jag engagera mig i det” och uttryckte vidare att ”Det blir ju jättepassivt så fort 

ingen driver på”. Upplevelsen av osäkerhet som kommer av att verka inom en organisation 
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där HBTQ-perspektivet inte verkar ha någon uttrycklig uppbackning i styrdokument 

uttrycktes av samma person då hen menade att: 

…med den politik som är nu å så, så vet man ju inte vad det kommer att 

finnas för utrymme. Det känns ju jätteläskigt. Men så länge det finns ett 

utrymme så kommer jag att utnyttja det till fullo. 

De här citaten fångar känslan av att det är aktiva val som måste göras i en kontext som inte 

per automatik arbetar med dessa frågor till skillnad från de uttryck för motivation som jag 

beskrivit ovan som förutsatte att bibliotek självklart är öppet för att jobba med HBTQ – 

perspektivet.  

Jag tycker det är intressant att koppla ihop de sätt som en känner motivation på till ens 

förståelse av biblioteket som institution och som kontext för sitt arbete. Om en ser det som att 

en arbetar på ett ställe som i grunden är en arbetsplats som ”är nyfiken” och förändrar sig 

tillsammans med samhället så krävs det inte att en förhåller sig kritiskt till sin arbetsplats. 

Som Emily Drabinski skriver i relation till bibliotekens klassificering av litteratur så finns det 

en förståelse av klassificering som en neutral uppgift med en objektiv vilja att rätta kategorier 

som material delas in i för att bättre reflektera samtiden. Detta förhållningssätt, menar 

Drabinski, bidrar till att en missar det subjektiva i uppdelningen och hur ”de rätta 

kategorierna” i många fall inte reflekterar sanningen då det finns brister i hur material om 

grupper med mindre social och politisk makt i samhället klassificeras i bibliotek (Drabinski 

2013, s.95). Ambitionen att rätta till de misstag som uppstår i klassificeringen av material 

fokuserar på ett ytligt problem istället för att se över varför bibliotek i grunden gör så att dessa 

problem med korrekt och respektfull klassificering ständigt uppkommer just i relation till 

grupper med mindre social och politisk makt (ibid s.100). 

Att bibliotekarier uttrycker att de arbetar på en arbetsplats som vill hänga med i 

samhällsutvecklingen när det kommer till HBTQ – kompetens och att det är kul att lära sig, 

missar att den ambitionen exempelvis inte reflekteras i varken bibliotekslagen eller i 

kommunens biblioteksplan i form av konkreta mål och strategier för den specifika gruppen. 

Som Ragnhild Brandstedt lyfter (Brandstedt 2017, 182) så kan det inom biblioteksvärlden 

finnas en tro på att en redan har täckt in alla områden och har all kompetens inom ett område 

som bibliotek förväntas ha, exempelvis när det kommer till HBTQ-frågor. För den som 

uppfattar att bibliotek inte alltid lyckas täcka de områden som anses eftersträvansvärda så 
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engagerar sig individen. Som Intervjuperson D uttryckte sig angående brist på styrdokument 

”det är ändå prioriterat för att vi väljer att det ska vara det”. Hen beskriver situationen vidare: 

Ibland blir det ju lite så att det som är aktuellt om nån hakar på och man ser 

att det går i linje med bibliotekets uppdrag och mål så är det ju aldrig nån 

som säger nej. Men det kanske inte heller tillsätts en enorm budget eller 

personalresurser. Så det är lite sådär att det blir- det kan bli så på bibliotek 

att dom som är intresserade av en viss sak driver det på det specifika 

biblioteket. 

Som jag gav exempel på ovan så finns det indikationer på att bibliotekarier värdesätter 

kompetensen på olika sätt, delvis beroende på deras syn på biblioteket. De resurser som en 

kan säga tillsätts för att hantera HBTQ – kompetens är således personalens egna resurser som 

de utifrån egen motivation bidrar med. Enligt kompetenshantering som teori så är en faktor 

som gör processen möjlig att det finns motivation. Motivationen är kopplat till värdet på 

kompetensen och den uppfattade vinsten av att hantera kompetens (Desouza och Paquette 

2011, s.5, 130). Då hanteringen av kompetens här ses ur bibliotekariers perspektiv så ser vi 

här att den motivation och vinst som de ser speglar deras position. Ledningen kan som 

Desouza och Paquette beskriver det (Desouza och Paquette 2011, s.5) vilja använda 

kompetenshantering för att effektivisera en organisation. Här ser vi istället att vinsten av att 

bibliotekarier hanterar sin kompetens gör att de upplever att de hänger med i 

samhällsutvecklingen, de får möjlighet att själva utvecklas eller att de kan se till så att de egna 

och andra HBTQ – personers behov tillgodoses. Hur HBTQ-kompetensen värdesätts kan 

illustreras med citatet av intervjuperson D: 

…alltså det finns ju alltid nån slags rangordning på alla arbetsplatser, tänker 

jag, inte bara på bibliotek, alltså vad som är den mest avancerade, den mest- 

högst ansedda kompetensen. Och det här räknas ju in i nån slags mjuka 

frågor, jättedåligt uttryck men det är så det kanske kan-och katalogisering 

till exempel är ju svårt och avancerat, vilket det inte är … det är en otrolig 

kompetens att stå ute i informationsdisken och göra det bra. Att göra så att 

den som kommer in i biblioteket känner sig välkommen. 
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6.2 Den intresserade tar ansvar 

Ett tema som är tydligt i de intervjuer som jag gjort är att ansvaret för kompetenshantering 

inte enbart faller på personal överlag utan att det faller på de individer som är intresserade av 

just HBTQ – kompetens och som är villiga att lägga resurser på att den hanteras. De jag har 

intervjuat upplever sina kollegor som positivt inställda angående att på något sätt ägna 

uppmärksamhet mot HBTQ – frågor men det verkar som att arbetet inte ges särskilt mycket 

resurser. Som Intervjuperson A beskriver det när den började ägna mer fokus till 

regnbågshyllan på arbetsplatsen  

Det var ingen som tyckte det var konstigt men det var nog  

ingen som, det hade nog inte hänt nånting om inte jag hade tagit tag i det.  

Sen blev en del väldigt ivriga och ville ta tag i det. Så det är positiva 

reaktioner. Men jag tror det har varit ganska passivt innan ´vi köper in 

media och så får det sköta sig själv´ på nåt vis 

Vad jag menar med att HBTQ – kompetens inte nödvändigtvis har använts trots att böcker har 

köpts in till regnbågshyllan är som Rachel Altobelli skriver att inköp av litteratur bör vara 

relevant och varierat för att undvika att enbart välja utifrån stereotypa former för berättande, 

som att enbart ta med historier om karaktärers ”komma-ut” process (Altobelli 2017, s.13). Att 

veta vad som är relevant och varierat kräver att en har kompetens eller ser till att få tillgång 

till kompetens.  

Eftersom de som jag intervjuat alla arbetar på bibliotek i mindre skala så framgår det att 

klimatet i arbetslaget är viktigt då de är få som ska samarbeta. För att kunna lägga resurser på 

att arbeta med HBTQ – frågor, exempelvis regnbågshyllan så behöver det finnas samförstånd 

att hela arbetslaget vill jobba med de frågorna vilket var en faktor som alla intervjuade 

uttryckte i någon form. Här ett citat från Intervjuperson A: 

…det måste funka för det biblioteket och så måste det vara förankrat hos 

personalen som jobbar där. Annars kommer det inte hända. Det är ju så med 

allt, det är alltid så. Och är man på ett mindre ställe så är det ännu viktigare 

att alla är med på det. 

För att ett projekt ska lyckas så går det bättre om det är förankrat i arbetslaget, det måste även 

baseras på de behov som gruppen en riktar sig mot har. Att samla in information för att 
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utveckla arbetet är en pågående process och det går inte att kopiera ett projekt rakt av som 

något annat bibliotek har utfört (Vincent 2015, s.286). När det kommer till regnbågshyllan så 

kan kompetenshanteringen bestå av att starta samtal om vad kollegorna vill uppnå med hyllan 

och vilken eller vilka målgrupper som de ska rikta verksamheten till. Att initiera samtal som 

blir till kompetenshantering där erfarenheter och åsikter utbyts blir som citatet nedan av 

Intervjuperson A, något som hen som intresserad tog ansvar för att få till: 

…det var ingen som var negativ eller tyckte det var meningslöst att vi hade 

den, alla tyckte som att vi skulle ha den men det märktes att man hade lite 

olika tankar om vem den var till för och det tycker jag är en så himla viktig 

diskussion att ha. Att det inte är självklart vem hyllan är till för. 

Det som kan vara risken med att föra ett oreflekterat arbete är som Janne Bromseth skriver 

(Bromseth och Darj red 2010, s.28) att utforma det med tanken om att förändringsarbetet är 

till för en tänkt heteronormativ grupp (ett tänkt ”vi”) som ska lära sig att acceptera en annan, 

avvikande, grupp (”dom”). Som Intervjuperson A uttryckte det:  

Vi kommer ju från lite olika håll, som sagt en jag diskuterade med var 

väldigt inne på att det där att man skulle omvända folk, få dom att inte få 

fördomar … men då tänker man som att alla barn- att barn normalt är hetero 

och cispersoner och det är dom ju inte. 

Eftersom det inte verkar finnas några riktlinjer över hur arbetet kring exempelvis 

regnbågshyllan kan eller ska bedrivas så finns inom de intervjuades arbetslag olika förståelser 

över hur arbetet ska bedrivas och för vem det riktar sig till. De som jag intervjuade vittnade 

om att det råder en positiv stämning i deras respektive arbetslag men det kan förekomma olika 

idéer om vad verksamheten kring HBTQ – frågan ska handla om. Som Desouza och Paquette 

skriver så är det viktigt för organisationen att ha ett uttalat gemensamt mål för att 

kompetenshanteringen ska bli lyckad. Då de anställda inte har några riktlinjer att luta sig mot 

visar det sig att de kan behöva ta saken i egna händer för att arbetslaget ska få ett gemensamt 

mål. Att det råder en samstämmighet inom arbetslaget verkar vara av vikt på biblioteken som 

de intervjuade arbetar på då de har en mindre personalstyrka. Att tydliggöra 

kompetensbehovet gör även att en slipper lägga resurser på att samla in kompetens som redan 

finns tillgänglig (Desouza och Paquette 2011, s.35f).  
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6.3 Kompetenshantering i dagsläget 

Som jag beskrivit tidigare så finns det ett intresse för HBTQ – kompetens, det finns viss 

kompetens bland bibliotekarier och olika typer av motivation till att hantera den. Det här 

temat som jag fann när jag gick igenom empirin visar på hur attityd till att hantera tyst 

kompetens genom socialisering snarare än att hantera explicit kompetens genom 

internalisering eller externalisering ser ut och tar sig uttryck. 

En majoritet av de intervjuade utryckte besvikelse kring att en person som upplevs ha mycket 

HBTQ – kompetens kommer att byta jobb och de menade att det skulle innebära att värdefull 

kompetens försvann. Trots att de tydligt såg det som ett bortfall av kompetens så uttryckte de 

inte att kompetensen som personen hade skulle kunna sparas explicit, istället uttrycktes åsikter 

som kan sammanfattas med vad Intervjuperson B sa om saken: 

…så man tappar ju faktiskt kompetens men jag hoppas vi får nån ny … jag 

hoppas dom kommer att tänka på det, ta med det i rekryteringsprocessen nu 

att man faktiskt letar nån som är så pass intresserad av det att det inte märks 

så mycket att personen är försvunnen… 

Eftersom ansvaret för kompetenshantering tas av enskilda anställda så är det även deras 

preferenser och tidigare erfarenheter som styr hur kompetens hanteras. Intervjuperson B 

uttryckte exempelvis att det är ”svårt att spara ner en erfarenhet sådär” och att hen ser det som 

enklare att få och ge kompetens genom att prata med kollegor. Intervjuperson D berättade om 

en viktig händelse som de i personalgruppen efteråt pratade mycket om. De pratade om hur 

viktiga de blev i mötet med en besökare som hade ett kompetensbehov. Trots att det verkar ha 

varit en händelse som ledde till ökad kompetens hos arbetslaget så dokumenterade de inte 

händelsen och de rutiner som de där skapade muntligt tillsammans.  

Nu senaste tiden har vi pratat jättemycket för vi har haft en besökare som 

via ett språkcafé visade att den ville låna HBTQ – böcker på ett annat språk. 

Så då var vi tvungna att- eller det gör vi ganska ofta, att vi lånar via 

internationella biblioteket. Och då har vi pratat jättemycket om liksom hur, 

hur viktiga vi blev i det läget. … vi har mycket å göra så vi hinner inte alltid 

allting liksom när det ska va gjort så då hade vi kvar våran lilla pride-

utställning från Pride och den här personen kom och var väldigt 

såhär…hemlig och liksom … tittade åt utställningen såhär liksom `jag vill 
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ha`. Ganska svårt att förstå vad den menade men det visade sig att det var 

nån sån bok… så då pratar vi mycket om den rollen och att vi har en bra 

skyltning hela tiden. 

Det som jag finner är extra viktigt i just det här exemplet är att det finns stöd i bibliotekslagen 

för att exempelvis personer med annat språk än svenska ska ges extra prioritet på biblioteken 

(SFS 2013:801 5§). Här blir det tydligt att det inte går att se på ”HBTQ – perspektivet” som 

något som rör en viss avgränsad grupp utan att även de som redan är en uttalad prioriterad 

målgrupp enligt bibliotekslagen kan behöva möta personal som har HBTQ – kompetens för 

att få den service de har behov av. Som Ragnhild Brandstedt skriver (Brandstedt 2017, s.186) 

så kan en se varje möte med en person som pratar ett annat språk än en själv eller som 

befinner sig utanför normen på något sätt som ett lärotillfälle. Att få kompetens och förbättra 

bibliotekets verksamhet menar Brandstedt är en pågående process. Som citatet ovan visar 

bedriver bibliotekarier en viss hantering av kompetens för att förbättra verksamheten men att 

det främst görs genom socialisering.  

Detta visar till viss del att bibliotek inte lyckats med att integrera kompetenshantering i den 

dagliga verksamheten. De gjorde det förvisso via socialisering men genom att dokumentera 

kompetensen explicit går den att dela med andra inom verksamheten eller spara den på annat 

sätt än vad som är möjligt om en använder sig av socialisering för att sprida kompetens. Som 

de jag intervjuade berättade så finns det inte särskilt mycket explicit kompetens att ta till sig, 

som här när Intervjuperson A pratar om arbetet med regnbågshyllan: 

…jag har inte hunnit kolla med dom som jobbat tidigare men annars har jag 

velat se dokument, det finns ganska gamla dokument men inga så här direkt 

som säger nån vision med arbetet eller nåt mål. Och det står heller inte med 

i vårt inköpsansvar. 

 Att lyckas integrera kompetenshantering i den dagliga verksamheten är centralt för att en inte 

ska uppleva det som att en måste avbryta sitt arbete för att dokumentera det (Desouza och 

Paquette 2011, s.7).  

Att mycket fokus läggs vid socialisering behöver inte vara ett problem om det upplevs som ett 

smidigt sätt att ta till sig och sprida kompetens och, som vi sett exempel på, används flitigt. 

Däremot kan det vara skört vid exempelvis personalomflyttningar som tidigare citat har visat. 

Det finns inom biblioteksvärlden olika sätt att lägga resurser till verksamheten för att stötta 
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kring särskilda områden som skulle göra kompetensen mindre sårbar för 

personalomflyttningar. Intervjuperson A: 

…det kan jag tycka är frustrerande, jag vet att det har gjorts ansträngningar 

att främja hbtq-kompetens men det görs ändå inte på samma sätt som tex att 

det finns ingen arbetsgrupp kring det. Det finns en funkisgrupp som jobbar 

med utbildning kring funkisperspektivet och det finns en mångspråksgrupp 

och det finns massa såna grupper men det finns igen HBTQ – grupp. 

Samtliga av de jag intervjuade uttryckte intresse för att arbeta med HBTQ – frågor och att 

hantera kompetens genom specifikt socialisering. Trots det så var bara hälften av de 

intervjuade med i det nationella expertnätverket för dessa frågor som av en medlem beskrivs 

som givande och en källa till kompetens. Som Drivenes Johannesen skriver i sin studie 

(Drivenes Johannessen 2018, s.10) så är chefens engagemang viktigt och bidrar till att den 

anställde medverkar på fler konferenser och seminarium om hen uppmuntras till det. Det finns 

ingen lokal grupp som fokuserar på HBTQ – frågor i Umeå kommun och för att kunna vara 

med på de nationella expertnätverksträffarna så är de anställda beroende av chefen. För att 

kunna delta behöver den anställde en chef som har förståelse för att träffarna är ett sätt att ta 

till sig och dela med sig av HBTQ – kompetens som sedan kan bidra till ökad kompetens i 

den egna verksamheten, alltså socialisering. Som Intervjuperson A som är medlem i 

expertnätverket berättade: 

Jag hade inte så lätt att komma iväg för man måste komma iväg på sin 

arbetstid och då måste man ju kunna motivera eller så får man ta semester 

för att gå på det här, eller ta ledigt. Nu kunde jag motivera för min chef att 

ja jag håller på här med hyllan så då kan jag åka… 

Eftersom jag enbart intervjuat anställda så är det möjligt att cheferna har någon form av 

strategi när det kommer till kompetenshantering men utifrån det jag hittat i empirin så verkar 

det inte pågå någon direkt uppmuntran till att starta lokala nätverk eller uppmuntran att delta 

på expertnätverkets träffar. Om en känner att socialisering genom dagliga samtal med 

kollegor uppfyller ens behov så kan det vara så att en nöjer sig med det om uppmuntran till 

annan socialisering inte finns. Som Intervjuperson B uttryckte det:  
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Man suger åt sig all kunskap som alla som en träffar har. Och sen pratar vi 

ju mycket, det är ju väldigt öppna spår mellan alla. Så om någon har något, 

nån idé, så sprider det sig ju riktigt fort. 

Då kompetens kan delas både formellt och informellt och chefen inte alltid kan styra hur det 

händer så kan chefens roll ur ett knowledge management – perspektiv vara viktig på andra 

sätt. Chefens roll är viktig när det kommer till att hantera miljön för att skapa möjligheter för 

den anställde att hantera kompetens. Det skulle kunna handla om att möjliggöra för den 

anställde att ta till sig explicit kompetens eller att skapa möjligheter för att möta människor 

med kompetens antingen på lokal nivå eller genom att möjliggöra möten på nationell nivå 

(Desouza och Paquette 2011, s.16).  

 

6.4 Vissa lämpligare än andra 

Det fjärde och sista tema som jag hittade belyser att vissa människor inom organisationen 

anses vara bättre lämpade än andra att utföra hantering av HBTQ – kompetens. Till skillnad 

från ett tidigare tema som beskriver hur ansvaret för HBTQ – kompetens medvetet axlas av 

individer inom personalgruppen så handlar detta tema om att ansvaret för hantering av HBTQ 

– kompetens lämpas över på individer. Detta mönster inbegriper inte att chefen för någon av 

de jag intervjuat tagit för givet att någon ska ta ansvar utan det handlar om att det kollegor 

emellan antas finnas de som är bättre lämpade. Som Intervjuperson A uttryckte det: 

Så då om nån har kommit och varit osäker på vad dom ska rekommendera 

till nån förskolepedagog och sagt ´kan inte du hjälpa till, kan du plocka ihop 

lite böcker på det här temat?´… Jag tycker det är roligt för då kan jag få 

utlopp för min kompetens. Men sen försöker jag också säga ´men ni vet ju 

också för ni har ju varit med i det här normkritiska projektet´ och ge dom 

självförtroende att dom kan hitta saker och kanske tipsa mig om sånt som 

jag kanske inte har tänkt på. 

Citatet ovan visar att även om personal har genomgått någon form av utbildning så använder 

de sig ändå inte av den kompetens som de eventuellt fått därifrån. Ansvaret för arbetet med 

HBTQ – frågor samt ansvaret för att hantera HBTQ – kompetens hamnar på den i arbetslaget 

som har kompetens samt motivation till att hantera den.  
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 Som Altobelli skriver (Altobelli 2017 s.13) så ingår det i arbetet som bibliotekarie att skapa 

samlingar som innehåller litteratur som inbegriper ämnen som sträcker sig utanför ens egna 

erfarenheter eller intressen. Att överlåta ansvaret till en redan kompetent individ att sköta en 

viss fråga kan tyckas smidigt på kort sikt men som jag tagit upp tidigare så kan det innebära 

att kompetens försvinner från organisationen om den personen lämnar arbetsplatsen. Om 

bibliotekarier kan skapa egen kompetens genom internalisering eller lära av andra via 

socialisering när det kommer till andra områden så är ett antagande att det skulle gå även när 

det gäller HBTQ – kompetens. Genom intervjuerna med bibliotekarierna verkar det inte vara 

helt och fullt så i dagsläget. Som Intervjuperson C sa ”Sen är det det här med utbildningar, 

internutbildningar. Det handlar om att man måste ha tid, man måste känna att det här är 

nånting viktigt för mig” Att känna en personlig motivation till att engagera sig och skaffa 

kompetens är en viktig faktor som jag skrivit om i tidigare tema men huruvida en prioriterar 

det eller inte påverkas även av attityden i organisationen i stort. Som en rapport av 

Riksutställningar visar (Riksutställningar 2015, s.49) så prioriterade anställda bort att använda 

exempelvis HBTQ – perspektiv i sitt arbete om inte chefen signalerade att det var viktigt. Att 

chefen signalerar att det är viktigt att ha med sig ett visst perspektiv i sitt arbete skulle kunna 

bidra till att fler engagerar sig och inte att det blir en fråga om att känna att det är personligt 

viktigt. 

Ännu ett exempel som visar på att det finns en acceptans kring att de som inte är intresserade 

inte behöver engagera sig visar Intervjuperson B med detta citat: 

Det är klart att jag skulle vilja ha nån som var mer intresserad i den här 

gruppen för nu får man den kunskapen när man kommer och jobbar 

tillfälligt … vi har haft väldigt mycket vikarier via bemanningsbyråer så det 

är, fast dom ger ju bra input för dom är ju på många ställen… 

Att anställda som är intresserade anses vara de som vill och ska engagera sig är något som 

även kommer fram i rapporten från Riksutställningar (Riksutställningar 2015, s.49). När det 

råder brist på direktiv från ledningen och organisationen inte har några tydliga mål för arbetet 

eller långsiktig process så blir konsekvensen av det att insatserna blir tillfälliga och drivs av 

personer med särskilt engagemang. Så istället för att ha långsiktiga mål på biblioteket som 

delas av alla anställda så är ett sätt att sköta detta genom att de individer på arbetsplatsen som 

är intresserade engagerar sig tillsammans med temporärt anställd personal. 
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För att illustrera hur ansvaret för att hantera HBTQ – kompetens tilldelas personer som anses 

vara bättre lämpade än andra så tar jag med ett par citat, det första från Intervjuperson D och 

det andra från Intervjuperson A, som visar hur en som HBTQ – person anses bättre lämpad än 

andra:  

Det jag önskar är att det inte är HBTQ – personerna som driver frågorna 

hela tiden. Ja. Det är därför som jag inte står som ansvarig för 

regnbågshyllan. Jag var inte den som gjorde regnbågshyllan här utan det var 

ju min kollega. Ändå blir det ju liksom- det var en av dom första sakerna 

som hände när jag kom hit. Och det är inget tokigt med det, det är 

egentligen ganska självklart, det var att jag fick höra ´du måste- å va bra att 

du kom hit, du måste ta tag i den här hyllan och se till att det blir bra´. Och 

det kan jag känna, nä men det är inte jag bara för att jag- det skulle kunna va 

så att jag är totalt ointresserad av att jobba med frågorna eftersom jag 

kanske har nog med frågorna i nån slags privat sammanhang… 

På ett sätt är det ju knäppt. Varför ska alltid jag, bara för att jag tycker att det 

här är intressant och för att det liksom berör mig på ett personligt plan … Så 

det är väl därför som jag tänker att vart jag än kommer att vara framöver 

skulle vilja att det var någon sorts process där man samarbetade där fler 

engagerade sig. 

Dessa citat visar att HBTQ – personer av sina kollegor kan antas vara mer kompetenta som 

därför tilldelar dem ansvar för verksamhet inriktad mot HBTQ – frågor. Som Desouza och 

Paquette skriver så är just kulturen på en arbetsplats en av de utmaningar som finns för 

kompetenshanteringen. De menar att förutfattade meningar om vilken kompetens som anses 

värdefull och på vilket sätt den ska spridas i organisationen har betydelse för hur effektivt 

kompetensen hanteras (Desouza och Paquette 2011, s.131). 
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7. Sammanfattning 

En skulle kunna fråga sig varför jag valt att använda mig av knowledge management som 

teori för att analysera intervjuer med bibliotekarier när det begreppet är något som vanligtvis 

förknippas med ledningen i en organisation. Som Nonaka och Takeuchi skriver (Nonaka och 

Takeuchi 1995, s.225) så görs handlingar för att skapa, dela med sig av och ta till sig 

kompetens i en organisation av individer. Kompetenshantering kan inte utföras av 

organisationen i sig. Däremot måste miljön där kompetensen skapas göra det möjligt att 

sprida den vidare till hela arbetslaget och tas tillvara på gruppnivå för att vara verkligt lyckad. 

Att skapa en fruktbar miljö är något som ledningen skulle kunna ansvara för så att de enskilda 

handlingarna får möjlighet att göras. När det gäller HBTQ – personer som inte är en 

prioriterad grupp för bibliotek så är det inte säkert att ledningen har någon strategi för att 

hantera sådan kompetens. Som jag gav exempel på i inledningen och som visar sig senare i 

resultatkapitlet så görs det trots brist på uttalade mål handlingar av individer på bibliotek och 

som ger en viss förståelse hur kompetens hanteras på bibliotek. 

Som det framkommer i resultatet från kategoriseringen enligt SECI-modellen så hanteras 

kompetens oftast genom socialisering, sällan genom internalisering och externalisering och 

knappt alls genom så kallad kombination. Detta verkar bero på att socialisering ligger nära till 

hands för bibliotekarier då de använder sig av socialisering i många sammanhang. Att samtala 

med kollegor är något som sker i det dagliga arbetet och är även det sätt som de intervjuade 

använder sig av för att ta till sig och dela med sig av HBTQ – kompetens. Trots att 

socialisering favoriseras så görs det för det mesta i samtal med kollegor på den egna 

arbetsplatsen. Bara hälften av de anställda var medlemmar i det nationella expertnätverk 

inriktat på HBTQ – frågor trots att samtliga var intresserade av att arbeta med frågorna. Detta 

kan förklaras genom kompetenshantering som teori då det krävs att det dagliga arbetet är 

utformat i linje med vad en vill åstadkomma för att det ska genomföras. Att medverka på 

träffar med expertnätverk kan vara ett för stort steg ifrån rutinerna för att kännas värdefullt, 

trots att det av de som är medlemmar beskrivs som en värdefull källa till kompetens 

När det gäller externalisering av kompetens så kan det sägas att den låga förekomsten av det 

som sätt att hantera kompetens på kan vara kopplat till de enskilda bibliotekariernas 

preferenser. Då bibliotekarierna inte har några riktlinjer att förhålla sig till när det gäller 

HBTQ – kompetens så hanteras den på de sätt som bibliotekarierna själva väljer. Som en av 
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de intervjuade uttryckte det så kunde det kännas svårt att spara ner erfarenheter explicit. Detta 

går emot den bild som Desouza och Paquette målar upp kring externalisering av kompetens. 

De menar att den kompetens som kan göras explicit är en kompetens som är enklare att dela 

med sig av (Desouza och Paquette 2011, s.179). I min studie visar det sig vara så att 

kompetens sällan externaliseras och att bibliotekarier väljer socialisering för att hantera 

kompetens. Att socialisera och därmed ta till sig och dela med sig av tyst kompetens verkar i 

biblioteksvärlden enklare och ligga närmare till hands. 

När det gäller internalisering så framkom det att sociala medier var en viktigkälla. Sociala 

medier är något som bedrivs utanför arbetstid och som trots att det gav mycket till den 

intervjuade även visar på hur ansvaret för kompetenshanteringen sköts på sätt som kan sägas 

vara ohållbara. När det gäller just sociala medier så skulle det kunna leda till hög 

arbetsbelastning då en tar till sig kompetens som är viktigt i ens arbete på sin fritid. Då HBTQ 

– frågor inte är ett uttalat mål för verksamheten ges det inte resurser att skötas på 

arbetsplatsen med mer långsiktiga lösningar. De intervjuade gav också som exempel på 

internalisering att regnbågshyllan i sig kan användas för att ta till sig kompetens om HBTQ-

frågan. Det är aningen oklart vad som menas med det och hur de sedan använder sig av den 

kompetensen. Att de hanterar kompetens genom att ”läsa” en källa som finns i deras närhet 

och som de använder sig av i det dagliga arbetet visar på vikten av integrering i dagliga 

arbetet för att hantering av kompetens ska äga rum (Desouza och Paquette 2011, s.7).  

Kombination som sätt att hantera kompetens på var knappt märkbart i min studie. Det skulle 

kunna bero på att bibliotekarierna jag intervjuade inte verkade ha särskilt mycket explicit 

kompetens att omvandla till ny explicit kompetens.  

Min studie visar förutom detta att kompetens hanteras inom bibliotek, ur bibliotekariers 

perspektiv, utifrån andra värden än att effektivisera verksamheten vilket annars är ett vanligt 

incitament (Desouza och Paquette 2011, s.5). Petrash har beskrivit kompetenshantering som 

att ge den rätta kompetensen till den rätta personen vid den rätta tidpunkten (Desouza och 

Paquette 2011, s.5). Att se på kompetenshantering på det här sättet gör att en kan missa de 

särskilda förutsättningar som gäller vid hanteringen av HBTQ – kompetens. De särskilda 

anledningarna till varför HBTQ-kompetens hanteras är dels att bibliotekarierna känner 

motivation till det och ser ett värde av kompetensen. Motivationen kan bestå av att de själva 

tillhör gruppen HBTQ – personer och vill utveckla en service på biblioteket som tillgodoser 

de egna och andra HBTQ – personers behov. De kan välja att hantera HBTQ – kompetens för 
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att de vet att andra i personalen släpper frågan om ingen gör dem uppmärksamma på den, 

detta på grund av att det inte finns som en uttalad prioritet. De kan också hantera HBTQ – 

kompetens för att de har en bild av biblioteket som en verksamhet där det perspektivet passar 

in och i princip redan är en del av rutinerna eller för att de har en bild av biblioteket som en 

verksamhet där perspektivet finns om en själv driver det. 

Något som jag fann intressant var att bibliotekarier inte bara hanterade HBTQ – kompetens de 

kunde i vissa fall även ta på sig en roll som liknade den som ledningen skulle kunna ta. Detta 

visar sig då en av de intervjuade berättar om hur hen ser till att starta samtal för att arbetslaget 

gemensamt ska prata om och komma överens om mål med den HBTQ – inriktade 

verksamheten. Att ha gemensamma uttalade mål inom en organisation är som jag tagit upp 

tidigare en viktig faktor för att lyckas med kompetenshantering. Som jag tagit upp tidigare så 

är ett potentiellt hinder för kompetenshantering den kultur som omgärdar en viss kompetens. 

Beroende på om de anställda värdesätter kompetensen eller inte påverkar hur lyckad 

hanteringen av den är. Då en del av de intervjuade själva identifierade sig som medlemmar i 

gruppen HBTQ – personer så går det att få en insikt i hur deras position påverkar hur de 

hanterar kompetens. Något som tydliggörs genom ett av citaten är att en oro finns för vad som 

kan hända i framtiden politiskt och huruvida det kommer påverka så att det blir mindre 

accepterat att hantera HBTQ – kompetens. Detta visar på att det kan finnas en specifik 

maktobalans när det kommer till hur och varför HBTQ – kompetens hanteras som den görs 

som inte helt kan täckas av hur kompetenshantering som teorin ser ut idag.   

För den fortsatta forskningen skulle jag vilja se att en liknande studie gjordes fast i större 

skala. Jag skulle även vilja att ledningen intervjuades för att undersöka hur de ser på HBTQ – 

verksamhet på bibliotek. Jag skulle även vilja se studier som undersöker hur kompetens, och 

gärna HBTQ – kompetens, hanteras på bibliotek på ett mer stabilt sätt och om det är möjligt. 

Exempelvis hur bibliotekarier kan använda sig av sina styrkor, som verkar ligga i att hantera 

kompetens genom socialisering, på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
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I 
 
 

Utkast till intervjuguide 

Inledande frågor 

Informera om att intervjun endast kommer att användas till uppsatsen, att personen 

kommer vara anonym, fråga om det är okej att spela in intervjun och berätta hur lång tid 

det kan ta. 

Berätta om syftet till att intervjun görs. 

Ställer inledande frågor om hur länge personen arbetat där, vilka arbetsuppgifter hen har, 

om det rör HBTQ-frågor direkt eller indirekt. 

 

Arbete, utbildning 

Hur arbetar ni inkluderande på din arbetsplats när det kommer till HBTQ-personer? 

Berätta om senaste gången du arbetade inkluderande. 

 

Finns eller har det funnits möjlighet till vidareutbildning i inkludering av HBTQ-

personer? 

Hur upplevde du den senaste vidareutbildningen? 

Skedde någon förändring efteråt? 

Finns det andra sätt att utbilda sig som ni aktivt använder på arbetsplatsen? 

 

Finns det möjlighet att ta tillvara på personalens kunskap? (Antingen tidigare 

kunskap/erfarenhet eller den som kommer av vidareutbildning). 

 

Finns det några mer eller mindre uttalade sätt för att ge eller få kunskap? Exempelvis att 

prata i fikarummet, vid informationsdisken.  

Berätta om när du varit med om det. 



 
 

II 
 
 

Samtalsklimat  

Hur tycker du att det är att starta ett samtal med dina kollegor om HBTQ-frågor? 

Berätta om senaste gången du pratade med en kollega om HBTQ-frågor. 

 

Hur tycker du att det är att ta upp HBTQ-relaterade frågor på personalmöte? 

Berätta om senaste gången ni pratade om HBTQ-frågor på personalmöte. 

 

När ni pratar om HBTQ-relaterade frågor i enskilda samtal eller på personalmöte; hur 

upplever du att möjligheterna ser ut för dig eller andra att prata utifrån egna erfarenheter? 

 

Hur tycker du att det är att komma med kritik eller förslag på förändringar i arbetet och 

framföra det till kollegor eller överordnad? 

Berätta om senaste gången du (eller någon annan) gjorde det. 

 

För vem? 

Kan du berätta vilka som inkluderingsarbetet riktar sig mot på din arbetsplats? 

Har det ändrats tidigare?  

Kan du berätta om hur det såg ut när beslut om ändringen kom till? (Exempelvis om det 

var ett initiativ från en eller flera anställda, att det blev en följd av vidareutbildning för 

hela arbetslaget eller annat) 

 

Om ni gör det; hur samtalar ni om framtiden och hur arbetet med HBTQ-relaterade frågor 

kan ändras/utvecklas? 

 

 



 
 

III 
 
 

Av vem?  

Hur ser arbetsuppdelningen ut på din arbetsplats när det kommer till de här frågorna? (Är 

det något som hela arbetslaget arbetar med, är det en avdelning, är det en eller ett par 

individer?) 

Berätta om din egen roll i arbetet 

Hur ser engagemanget ut? (Är det något hela arbetslaget är intresserade av?) 

Berätta om ditt eget engagemang 

 

Tror du att det är ett eget intresse för HBTQ-relaterade frågor som spelar roll för ditt 

engagemang? 

Tror du att det är ett eget intresse för HBTQ-relaterade frågor spelar roll för andras 

förväntningar på ditt engagemang? 

 

Tror du att det är ett eget intresse för HBTQ-relaterade frågor påverkar hur du tillgodogör 

dig och hanterar kunskap om HBTQ-frågor?  

 

Avslutande frågor 

Har du något mer du vill tillägga? 

(Fler frågor kan komma att dyka upp under intervjun) 

 

Tack! 

Tacka för intervjun, fråga om hen vill få uppsatsen när den är klar. 

 


