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Sammanfattning:  Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken grad som litteratur 

med centralt HBTQ-innehåll inkluderas i den litteratur som läses 

i läsecirklar för ungdomar. Totalt ingick 13 stycken bibliotek från 

8 av Sveriges län i studien. Vidare syftade uppsatsen på att utröna 

huruvida det fanns någon relation mellan den grupp som valde 

titlarna och förekomsten av HBTQ-litteratur. Det förs även en 

diskussion angående eventuella för- och nackdelar som finns 

beroende på vilka som väljer litteraturen som ingår i läsecirklarna. 

Slutligen undersöktes även vilka HBTQ-personer som 

representerades i litteraturen. 

 Undersökningen utfördes genom att litteraturlistor från 

läsecirklar för ungdomar under perioden 2018-2019 analyserades 

med hjälp av LIBRIS ämnesord och bokbloggar, förlagens- 

och/eller författarnas hemsidor och Goodreads användarbaserade 

digitala bokhylla för att söka utröna huruvida titlarna innehöll ett 

centralt HBTQ-tema. 

 Av totalt 146 titlar var det 17 stycken (11,64 %) som innehöll 

HBTQ-relaterade ämnen, och dessa var ojämnt fördelade på 9 

stycken bibliotek. Av dessa var det majoriteten som skildrade 

olika former av homosexualitet. Flest andel titlar med HBTQ-

innehåll fanns när deltagarna själva valde (13,33 %), och minst 

HBTQ-inkluderade var det när bibliotekarierna på egen hand stod 

för litteraturvalet (7,14 %). 

Nyckelord:   Folkbibliotek, HBTQ, heteronormativitet, läsecirklar, 

läsfrämjande verksamhet, normkritik, queerteori, ungdomar.  
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1. Inledning 

Tillhandahållandet av HBTQ-litteratur är, enligt Chapman, något som erhållit relativt 

liten uppmärksamhet, samtidigt som gruppen, inklusive deras vänner och familjer, kan ses 

som en bortglömd grupp i folkbibliotekssammanhang (2013: 543f). Angående frågan varför 

det överhuvudtaget är relevant att förse HBTQ-ungdomar med litteratur är ett starkt 

argument att litteratur kan bidra till självkänsla, en positiv självbild och vetskapen om att de 

inte är ensamma (2013: 545). Liknande påpekanden görs av Robinson (2016) som framhåller 

att forskning på området inte enbart är knapphändig, utan uppvisar även överlag ett större 

fokus på hur HBTQ-personer exkluderas i samhället, än på hur inkluderande av HBTQ-

ungdomar i folkbibliotek kan utföras. Dessutom yrkar Robinson på att HBTQ-ungdomar 

som inte har möjlighet att finna positiva identiteter löper större risk för att drabbas av 

exempelvis depression (2016: 161f). Ett populärt forskningsområde är olika bibliotekstypers 

samlingar av HBTQ-litteratur, där både kvantitet och kvalitet varit aktuella 

undersökningsmål (exempelvis Kurz 2018; Moss 2008), i vilka både uppbyggnaden av, och 

kvaliteten hos, samlingar med HBTQ-teman undersöks. Detta i relation till en ökning av 

publicerad, och kvalitativ, litteratur för HBTQ-ungdomar de senaste åren (Parks 2012, 22) 

skapar en plattform för hur folkbiblioteken i Sverige kan bidra till att skapa en inkluderande 

miljö och ett inkluderande bestånd. Dock är forskning om HBTQ-ungdomar och 

folkbibliotek ovanlig inom en svensk kontext, även om folkbiblioteken enligt Bibliotekslag 

2013:801 ska främja ett demokratiskt samhälle, vara tillgängliga för alla och ägna särskild 

uppmärksamhet åt bland annat ungdomar (SFS 2013:801). Här finns således en central och 

ytterst komplicerad uppgift för folkbibliotekarierna gällande kunskap om olika grupper, 

bemötande, inköp av representativa medier och synliggörande av beståndet (Grönlund 2012, 

27f; Wikman 2015, 1; Karlsson & Ärlegård 2018, 40f).  

Samuelsson (2016) anser att biblioteken som plats inte är neutrala, och att de både 

reflekterar och formas av samhälleliga strukturer och att biblioteken är med och skapar 

normer och värderingar (2016: 12). Detta innebär att bibliotekspersonal borde utgå från ett 

normkritiskt förhållningssätt till både bemötande och innehåll, där bland annat medier, 

program och andra verksamheter inkluderas (2016: 13f). Därigenom kan det konstateras att 

både inköp och inkorporerande av exempelvis HBTQ-litteratur i de läsfrämjande 

verksamheterna kan bidra till att utmana heteronormen samtidigt som den kan bidra till en 

utökad inkludering av personer som inte annars skulle känna sig representerade.   
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1.1 Problemområde 

De allmänna biblioteksorganisationerna har i Sverige ett lagstadgat uppdrag att arbeta 

för demokrati och torde genomsyras av ett inkluderande tankesätt. Vidare skall 

folkbiblioteken arbeta för att främja läsning samt erbjuda litteratur som baseras på 

användarnas behov och förutsättningar. Dock det finns stora kunskapsluckor i den svenska 

forskningen gällande hur HBTQ-litteratur i praktiken inkluderas eller exkluderas i 

folkbibliotekens läsfrämjande verksamheter för bland annat ungdomar. Sett utifrån ett 

bredare samhällsperspektiv är detta något som borde undersökas för att undvika 

osynliggörande av vissa grupper. Kombinerat med detta identifierade problemområde 

identifieras även forskning om användare som ett centralt forskningsområde där exempelvis 

läsfrämjande verksamhet och bibliotekstjänster för barn och ungdomar ingår (Maceviciute, 

Wilson, Lallo & Lindh 2009; Kåring Wagman 2008, 15).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att skapa en större insikt i hur andra normer än den 

heteronormativa kopplade till sexuell läggning och könsidentitet inkluderas eller exkluderas 

i en folkbibliotekskontext. Mer specifikt undersöks huruvida folkbibliotekens läsecirklar för 

ungdomar inkluderar titlar med ett tydligt HBTQ-tema. Studien stammar från 

folkbibliotekets lagstiftade demokratiska, inkluderande och läsfrämjande uppdrag, vilket 

innebär att exempelvis osynliggörande av vissa grupper skall förebyggas i bibliotekens 

läsfrämjande aktiviteter. För att uppfylla syftet utgår studien från dessa frågeställningar: 

 I vilken grad inkluderas titlar med HBTQ-tema i folkbibliotekens läsecirklar 

riktade till ungdomar? 

 I titlarna med HBTQ-innehåll, vilka grupper blir representerade? 

 Vem/vilka väljer de titlarna som ingår i bokcirklarna, och finns det något 

samband mellan en viss grupp och en högre andel HBTQ-litteratur? Vilka för- 

och nackdelar finns det med de olika grupperna som litteraturväljare ur ett 

inkluderande perspektiv? 

1.3 Bakgrund 

De allmänna biblioteken ska enligt bibliotekslagen arbeta för en demokratisk utveckling 

och vara till för alla. Att främja läsning i allmänhet, och hos barn och ungdomar i synnerhet, 

genom att erbjuda litteratur som utgår från användarnas behov och förutsättningar framhålls 

även det (SFS 2013:801 2 § & 6-8 §). Således finns det både ett ansvar och en möjlighet för 
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biblioteken att fungera som en källa till ett inkluderande synsätt samtidigt som de verkar för 

att främja läsning. Men vad innebär egentligen läsfrämjande? Enligt boken Med läsning som 

mål (2015) innebär det bland annat att: 

 Uppmuntra till mer läsning bland läskunniga 

 Uppmuntra till mer läsning bland icke-läsare 

  Undanröja eventuella hinder för läsning samt stärka läsarens självkänsla och 

självidentitet (Andersson 2015, 11). 

I Läsdelegationens betänkande (2018) framkommer det att biblioteken är den viktigaste 

aktören utanför skolan gällande läsfrämjande, och detta kräver i förlängningen att 

biblioteksverksamheten ständigt måste utvecklas och kontinuerlig kompetensutveckling för 

bibliotekarierna (2018: 139f & 150). I relation till läsfrämjande verksamheter finns även det 

inkluderande uppdraget som ingår i bibliotekens åliggande, och här finns bland annat ett 

expertnätverk hos Svensk Biblioteksförening som arbetar för HBTQ-frågor på bibliotek 

(Svensk Biblioteksförening u.å. a). Nätverkets syfte är att höja bibliotekens HBTQ-

kompetens, samt att introducera ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt och har en 

broschyr som tar upp ett förslag på taxonomi för HBTQ-arbete på biblioteken. Två frågor 

som broschyren tar upp är hur HBTQ införlivas i bibliotekens programverksamhet och om 

medier med HBTQ-perspektiv återkommande lyfts fram och rekommenderas (Svensk 

Biblioteksförening u.å. b). 

Hermele och Samuelsson söker att utveckla ett inkluderande arbetssätt i Inkluderande 

bibliotek (2018) där de lyfter fram vikten då inkluderande i förlängningen kan bidra till 

människoras känsla av trygghet och att allas röster förtjänas att både höras och tas på allvar 

(2018: 9). Vidare syftar de att väva samman inkludering och läsfrämjande, och undersöka 

hur läsfrämjande verksamheter kan bidra till både normkritiska samtal och ett inkluderande 

arbetssätt (2018: 12).  

1.4 Disposition 

Kapitel 2 tar upp de teoretiska utgångspunkter som tillsammans skapar ett ramverk för 

analysen, samt centrala begrepp. Kapitel 3 innehåller en litteraturgenomgång, medan kapitel 

4 innehåller information rörande datainsamling, urval, tillvägagångssätt och etiska 

överväganden. Det 5:e kapitlet innehåller resultat medan det 6:e är ett diskussionsavsnitt, 

vilket följs av en analys av resultatet i kapitel 7. I kapitel 8 återfinns slutsatser, tillförlitlighet 

och förslag till fortsatt forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogörs det för de teoretiska utgångspunkter som tillsammans utgör 

undersökningens analytiska ramverk.  

2.1 Normkritik 

Enligt Lövkrona och Rejmer (2016) är normkritik ”… ett analytiskt och praktiskt 

hjälpmedel för att studera och synliggöra diskriminerande maktordningar.” (2016: 135) och 

kortfattat kan man säga att normkritikens grund består av kunskap om hur normativitet 

utvecklas och hur normer upprätthålls (2016: 138). Målet är ett inkluderande i både tanke 

och handling samt handlar om att:  

 ”Synliggöra och ifrågasätta normer 

 Uppmärksamma olika normers fördelar 

 Bli medveten om sin egen position och sina privilegier 

 Visa på föränderlighet” (Samuelsson 2016, 18) 

Samuelsson (2016) redogör för arbetet med att HBTQ-certifiera Sveriges första 

folkbibliotek och rapporten har, till viss del, syftet att motivera andra bibliotek och dess 

personal att aktivt arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt (2016: 5). Samuelsson lyfter 

fram vikten av styrdokument som är inkluderande ur ett HBTQ-perspektiv, men även vikten 

av att personalen kontinuerligt kompetensutvecklas och motiveras (2016: 45). För det är 

personalen som befinner sig på hemmaplan, medan användarna istället kan ses som gäster, 

och detta innebär att bibliotekspersonal alltid befinner sig i en maktposition där en stor del 

av makten utgår från skapandet av biblioteksverksamhetens innehåll. (2016:5). 

Ett begrepp som Samuelsson tar upp är delaktighet, som på en organisatorisk nivå 

kortfattat innebär möjligheten till att påverka och bli hörd (2016:23), men för 

biblioteksverksamhetens del kan barn och ungas delaktighet i verksamheten också innebära 

en högre nivå av identitets- och kulturskapande (2016: 61). 

Normer, som är centrala i ett normkritiskt perspektiv, kan sammanfattas vara de ideal, 

föreskrifter och förmodanden angående det som anses önskvärt, positivt och ’normalt’ 

(Samuelsson 2016, 18; Nationalencyklopedin 2019). Dock är inte normer fasta värderingar, 

utan är föränderliga, situationsberoende och formas genom maktförhållanden (2016:18). 

Vidare, förklarar Samuelsson, att ett normkritiskt förhållningssätt per automatik inte innebär 

en strävan efter ett samhälle fritt från normer, utan det handlar snarare om att: ”… syna de 
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normer vi har och fundera på om vi är nöjda med dem. Vilka vill vi förändra och vilka nya 

vill vi skapa?” (2016: 43)  

En av de normer som direkt påverkar HBTQ-personer är heteronormen, vilken innebär 

att människor delas upp i två biologiska kön; kvinnor och män, vilka också antas vara 

varandras motsatspar och förväntas bete sig i enlighet med hur det biologiska könet 

traditionellt borde uppföra sig. Dessutom förväntas människor åtrå det motsatta könet, 

monogama parförhållanden är det önskvärda tillståndet, och att leva och verka inom ramarna 

för normen ger enligt Åkerlund (red.) sociala, politiska och ekonomiska fördelar (2011: 111). 

2.2 Queerteori 

Enligt Ambjörnsson (2016) fokuserar queer, både teorin och den politiska rörelsen, på 

en rad samhälleliga förhållanden som rör sexualitet, genus, normalitet och makt (2016:16). 

Ambjörnsson lyfter fram att en enhetlig och allmängiltig definition av begreppet är mer eller 

mindre omöjlig att erhålla, och att är ett centralt inslag i queerteorin (2016:16). Queerteorin 

tar sin utgångspunkt i heteronormativitet, vilket innebär att den normerande 

heterosexualiteten är i fokus, samt hur denna fungerar, skapas och upprätthålls (2016: 47). 

Det är således inte intressant att undersöka individers sexuella handlingar, utan istället 

undersöka de ”… institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande …” (2016: 47). Andra 

relevanta begrepp som används i queerteorin är makt, exkludering, hierarkisk ordning, 

assimilering/inkludering och okunnighet/okunskap. Enligt Ambjörnsson utgår normalisering 

från makt och maktutövning, en annan av queerteorins utgångspunkter, vilken kan ses 

överallt i samhället, i alla former av relationer och hos oss själva. Samtidigt kan den skapa 

både negativa och positiva effekter beroende på situation och individens anpassning till det 

som förväntas (2016: 42f). 

Rosenberg (2011) skriver att exkludering kan beskrivas att det som avviker från normen 

delas upp i dikotomin ”vi” och ”dem” (2011: 102). Detta kan förklaras som att ”vi:et” i detta 

sammanhang är de som tillhör heteronormen; personer med kvinnligt biologiskt kön ska 

uppträda som en kvinna och identifiera sig som en kvinna, samt åtrå det motsatta könet. 

”Dem” eller ”de andra” kan exempelvis vara homosexuella, som måhända identifierar sig 

med sitt biologiska kön, men uppträder inte på ett traditionellt sätt och åtrår personer med 

samma biologiska kön (Rosenberg 2011, 102; Berg & Wickman 2010, 24). Genom 

dikotomin skapas en hierarkisk ordning, som är ytterligare en utgångspunkt i queerteorin, 

där heterosexualiteten är överordnad andra sexualiteter (Ambjörnsson 2016, 55f). Lagar har 
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förändrats så homosexualitet inte är straffbart eller förknippat med ett sjukdomstillstånd, 

utan istället tillåts homosexuella gifta sig och bilda familj. Dock kan motstånd också ha att 

göra med människors attityder och handlingar (Ambjörnsson 2016, 55f). 

Assimilering/Inkludering beskrivs som en inkludering som sker på det normativas 

villkor, där inkluderingen inte är villkorslös och helt accepterande (Ambjörnsson 2016, 59). 

Istället är det den dominerande gruppen som fastställer den norm som fastslås vara den 

universella och är neutral oavsett religion, sexualitet och kön. Den dominerande gruppen 

skapar också reglerna och den mall som alla förväntas passa in i. Men: ”… eftersom det 

finns faktiska olikheter har de förtryckta grupperna ofta svårt att leva upp till de dominerande 

gruppernas krav, förväntningar och normer. Rådande maktförhållanden och hierarkier 

lämnas därmed i orubbat bo.” (Rosenberg 2011, 103), vilket antyder att assimilering kan 

tolkas som ett sätt att blidka avvikarna. I grund och botten innebär detta att det återfinns en 

hierarki som, på bekostnad av den ena gruppen, privilegierar den andra, vilket får 

konsekvenser såsom exempelvis sociala orättvisor och ojämlikhet (Rosenberg 2011, 102). I 

denna uppsats har ordet inkludering använts både i dess vardagliga bemärkelse, men även 

som ett nyckelbegrepp i queerteorin. 

Okunskap eller okunnighet är något som är fruktansvärt simpelt samtidigt som det är 

fruktansvärt komplicerat; de allra flesta har väl någon gång hört ”Var inte så sträng, hen 

visste ju inte bättre”? Att vara okunnig om något kan skapa en minskad, eller icke 

existerande, förståelse för det vi inte vet något om, samtidigt som osäkerheten också kan 

skapa rädsla eller bortträngande av det främmande.  

2.3 Uppsatsens analytiska ramverk 

Uppsatsen undersöker antalet HBTQ-titlar som inkluderats i bibliotekens läsecirklar för 

ungdomar, vilka HBTQ-grupper som representeras i dessa samt huruvida det finns något 

samband mellan den grupp som väljer litteraturen och antalet titlar med HBTQ-innehåll. Det 

analytiska ramverket, som består av både ett queerteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv, 

har applicerats på biblioteken som organisation, och, i förlängningen, på bibliotekens 

personal för att söka utröna om, och i sådana fall hur, biblioteken och dess personal kan bidra 

till att skapa en mer inkluderande organisation. Att kombinera både ett queerteoretiskt och 

ett normkritiskt perspektiv på undersökningens resultat innebär att analysen sker på två plan; 

både ur en teoretisk synvinkel, där bakomliggande normer och värderingar kan synliggöras, 

men även på ett praktiskt plan, där införlivande av ett normkritiskt perspektiv kan erbjuda 

slutsatser som går att omsätta i praktiken.  
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2.4 Centrala begrepp 

HBTQ: används som ett samlingsnamn för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och 

personer med Queera/Questioning identiteter och uttryck. Olika varianter såsom 

HBT, eller HBTQI används också, där I:et står för intersex (RFSL 2019). Den 

engelska motsvarigheten är LGBT eller LGBTQI, vilket också detta är 

samlingsnamn för Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning och 

Intersex, även om fler varianter finns.  

Heteronormativitet: innebär att människor förväntas vara antingen kvinna eller man, och 

dessa biologiska kön anses utgöra en dikotomi. Vidare skall de båda könen bete sig 

på det sätt som traditionellt sett förväntas av dem; alltså feminint eller maskulint, och 

åtrå det motsatta könet (Samuelsson 2016, 16). 

LIBRIS: är en nationell söktjänst som inkluderar information om titlar som finns på svenska 

bibliotek, där det är de registrerade biblioteken som tillhandahåller data. För tillfället 

ingår 7 miljoner titlar i databasen. Det är Kungliga biblioteket som ansvarar för 

LIBRIS utveckling och drift (Kungliga biblioteket u.å. Om LIBRIS). 

Norm:   kan beskrivas som ett socialt regelsystem och ideal som är osynliga fram till dess att 

de bryts (Rosenberg 2002, 101) samt fastslår vad som anses vara önskvärt, men är 

också föränderliga över tid och beroende på situation (Samuelsson 2016, 16). 

Normativitet: utgör det maktsystem som upprätthåller normer (Rosenberg 2002, 101). 

Pansexualitet: innebär ”förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön.” (RFSL 

2019) 

Queer: kan innebära olika saker och används ibland som en paraplyterm, men kan 

sammanfattas som ett ifrågasättande av heteronormen och används ibland som ett 

uttryck för alla icke-heterosexuella identiteter och sexualiteter (Greenblatt 2011, 6). 

Transpersoner: är en paraplyterm som används för personer vars könsidentitet och/eller 

könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som tilldelades vid 

födseln (RFSL Ungdom 2019). 

Ungdomar: brukar anses utgöra en heterogen grupp vars gemensamma nämnare är åldern 

(Ashing 2010) som i denna uppsats inkluderar unga personer mellan 12-17 år. 
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogörs det för anledningen till att HBTQ-litteratur behövs, om forskning 

i ämnet i en internationell kontext samt slutligen litteratur om ämnet i en nationell kontext. 

3.1 Varför bry sig om HBTQ-litteratur?  

Det finns en uppsjö av forskning som belyser läsningens fördelar, där en förbättring i 

läs- och skrivkunnighet måhända är en av den vanligaste som nämns, vilket bland annat 

innebär förmågan att kunna orientera sig i det samtida samhället (Rosén 2012, 111). Dock 

finns det en tydlig tendens att tillskriva litteratur som ett medel för identitetsskapande, 

självutveckling, förmågan att sätta sig in i andra personers situationer och även som ett sätt 

att, åtminstone för en stund, fly från verkligheten (Appleyard 1990; Brewster 2011; 

Nikolajeva 2012; Uscherwood & Toyne 2002). 

Enligt Appleyard kan ungdomsläsaren ses som en tänkare, där denne skapar insikter 

rörande tro, livets mening och värderingar, samt att litteraturen kan bistå med förebilder som 

läsarna hämtar inspiration från (1990: 14f). Vidare skriver Nikolajeva (2012) att det finns en 

koppling mellan empati och ungas läsning: ”[w]e have always known by intuition that 

reading is valuable; cognitive criticism suggests a neurological basis for the value of reading: 

it provides a way of helping us understand other human beings.” (2012: 289).  Samtidigt 

skriver Parks (2012) angående HBTQ-litteratur och bokprat för barn och ungdomar att 

bibliotekarierna kan introducera relevanta titlar som både kan erbjuda HBTQ-ungdomar en 

källa till identifikation, men även bjuda in andra, icke HBTQ-personer i den gemensamma 

värld som bra historier erbjuder (2012: 23). 

I Robinsons artikel framgår det att ”[s]tudy after study shows that, when LBTQ and 

gender variant youth are not given opportunities to form positive identities through various 

information searches, this group has a propensity for depression […] homelessness […] and 

suicide…” (2016: 163). I relation till just HBTQ-ungdomar och deras läsning kan det alltså 

finnas en stor vikt av att både tillgodose deras behov av identifierbara karaktärer i den 

litteratur de läser, men det kan också vara av vikt att inkludera denna litteratur i olika 

läsfrämjande sammanhang för att, på ett tydligt sätt, inkludera HBTQ-personer. 

3.2 HBTQ och bibliotek i internationell kontext 

I en studie undersöker Moss (2008) hur kvaliteten på HBTQ-samlingen ser ut på ett 

bibliotek i USA genom att ta ett prov ur samlingen för att sedan jämföra titlarna mot flertalet 

checklistor för att söka utröna hur många procent som anses icke-önskvärda i förhållande till 
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de vanligaste utvärderingslistorna (2008: 149). Moss menar att den ’induktiva metoden för 

boksamlingar’ innebär att ett antal titlar från en samling jämförs med flertalet checklistor 

(2008: 150). Genom denna metod finns således möjligheten att jämföra undersökningens 

totala urval med antalet titlar som anses vara önskvärda, och resulterar i kunskap om hur 

många andelar av samlingen som uppfyller kraven. Resultatet av studien var att 31,9 procent 

av de 232 titlarna som ingick i undersökningen ansågs vara önskvärda (2008: 153).  

Chapman (2013) utförde en undersökning som fokuserade på tillgången av HBTQ-

litteratur för barn och ungdomar vid folkbibliotek i Storbritannien genom tillämpande av 

checklistor. Dessutom undersöktes både bibliotekspersonalens attityder gentemot detta 

material och åsikterna hos unga HBTQ- personer och deras föräldrar. Således användes en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder där checklistor, fokusgrupper och 

intervjuer tillsammans utgjorde en helhet. En nackdel med applicerande av listor, som 

Chapman lyfter fram, är att listorna inte garanterat kan anses vara heltäckande, men genom 

att använda flera kunde riskerna minimeras (2013: 549). Studiens resultat visade att det fanns 

utrymme för förbättring gällande bestånd, då kanske framför allt gällande bilderböcker, 

böcker från alternativa förlag, titlar med trans-relaterat innehåll och böcker i andra format, 

som exempelvis med stor text (2013: 561). Gällande inköp fanns det tydliga tendenser som 

visade att inköpspolicys saknades gällande denna typ av litteratur, och att de större 

leverantörerna inte erbjöd ett komplett utbud vilket försvårade inköp. Detta till trots visade 

större delen av bibliotekspersonalen en positiv inställning till ämnet (2013: 562). Studien 

kom även fram till att HBTQ-ungdomar kan vara en särskilt känslig grupp, om de själva 

måste gå till en viss avdelning för att leta böcker om HBTQ-relaterade ämnen (2013: 558).  

Slutligen påpekar Chapman att det finns ett stort behov av mer forskning inom ämnet, då det 

är ett förbisett forskningsområde (2013:563). 

Det finns ett antal studier som fokuserar på HBTQ-litteratur och ungdomar, och Hughes-

Hassel, Overberg och Harris (2013) undersökte bibliotekssamlingar från 125 skolor i södra 

USA och resultatet var att mot de uppskattningsvis 5,9 % HBTQ-ungdomar som finns på 

amerikanska skolor, hade enbart i genomsnitt 0.4 % av titlarna HBTQ-tema (2013: 1 & 10). 

Andra studier i en Nordamerikansk kontext återfinns ibland annat i Rothbausers och 

McKechnies essä (1999) där de undersökte 40 mellanstora och stora biblioteks digitala 

kataloger och kom fram till att det varken fanns någon direkt relation mellan bibliotekets 

storlek och antalet titlar med HBTQ-tema. Dock fann författarna det något överraskande att 

det var lika troligt för bibliotekens samlingar att innehålla äldre titlar, i vilka risken är större 
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för skildringen av negativa stereotyper, som nyare titlar där sannolikheten är högre att mer 

positiva skildringar finns (1999: 32 & 36f).  

Boon och Howard (2004) utförde en undersökning där två grupper av ett urval titlar 

utgivna mellan 1998-2002 söktes efter i nio biblioteks kataloger för att se tillgången till dem. 

Den ena gruppen tillhörde böcker med HBTQ-tema medan den andra gruppen inte gjorde 

det. Resultatet av undersökningen visar på en markant större trolighet att titlarna med icke 

HBTQ-tema fanns på biblioteken, även om författarna inte kan konstatera huruvida detta 

berodde på inköpspersonalens preferenser eller ej (2004: 138). I Williams och Deyoes (2014) 

studie undersöks i vilken grad amerikanska bibliotek tillhandhåller böcker med exempelvis 

etniska minoriteter, personer med funktionsnedsättning och/eller karaktärer som identifierar 

sig som HBTQ (2014: 104). Resultatet var att av de 5002 biblioteken som ingick i 

undersökningen, var det över 700 bibliotek som inte tillhandahöll några böcker med HBTQ-

tema (2014: 116), och detta indikerar att bibliotekarierna måste se över sin samling av 

ungdomsböcker gällande mångfald och inkludering (2014: 117).  

I en artikel skriver Kutz (2018) att det överlag finns tre hinder gällande utvecklande 

och/eller innehavandet av HBTQ-böcker för ungdomar, nämligen ekonomiska restriktioner, 

intern censur och självcensur (2018: 21). Det finns även de som yrkar på att det i mångt och 

mycket är upp till bibliotekspersonalen att ta ansvar för sina inköp, och att det kan behövas 

officiella inköpsbestämmelser gällande utvecklande av samlingarna och att effekterna av att 

underlåta denna utveckling kan få konsekvenser för låntagare (Kutz 2018: 22f; Downey, 

Antell & Strothmann 2013, 106f).  

Robinson (2016) belyser bristen på forskning inom HBTQ och bibliotek, även om ämnet 

blir alltmer relevant (2016: 161f), och vidare fastslår författaren att: “[w]hen the information 

needs of LBTQ and gender variant youth are excluded from the priorities, and shelves, of 

public libraries, a clear message is sent: their search for self does not matter; they do not 

matter.” (2016: 163). Dessutom konstaterar Robinson att folkbibliotek måste skicka ut ett 

budskap till samhället som förmedlar inkludering av alla människor, då ett av 

folkbibliotekens huvuduppdrag är som en demokratisk organisation som skall finnas för alla 

i samhället (2016: 170), och ”[p]ublic libraries must work to raise awareness, provide 

support, build trust, and create partnerships throughout their communities.” (2016: 170). 

Slutligen påpekas, än en gång, att ytterligare forskning inom ämnet krävs, för att bland andra 

bibliotekspersonalen inte skall behöva förlita sig på rena anekdoter (2016: 171). 
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3.3 HBTQ och bibliotek i nationell kontext 

Samuelsson (2016) redogör för arbetet med att HBT(Q)-certifiera det första biblioteket 

i Sverige, och syftet med rapporten var att uppmuntra till normkritik och normkreativitet 

samt att försöka skapa ett normmedvetande (2016: 14). Kopplingen till alla 

biblioteksverksamheter är att ”[k]unskap och förståelse gällande normer är en 

grundförutsättning för att vara ett bibliotek för alla och möjliggöra ett likvärdigt bemötande 

utifrån vars och ens förutsättningar.” (2016: 14). Samuelsson rapport tar också upp hur 

bibliotekarier kan anta ett normkritiskt perspektiv gällande läsfrämjande aktiviteter för barn 

och unga med förhoppningen att inspirera till ifrågasättande av ”… det vi läser, uttrycker, 

tar för sant, utgår från och till de syften vi har med olika verksamheter.” (2016: 48). I 

Grönlunds (2012) artikel framkommer det att bibliotekarierna bör förhålla sig till deras ”… 

maktposition och kritiskt börja granska våra bibliotek och oss själva som bibliotekarier. Det 

handlar om inkludering och demokrati, ...” (2012: 27)  

Wikman (2015) undersökte i sin uppsats hur bibliotek synliggjorde HBTQ-litteratur 

både i det fysiska och det digitala rummet, samt intervjuade författaren tre stycken 

bibliotekschefer i Norrland. Wikman kommer fram till att det inte finns något korrekt eller 

inkorrekt sätt för biblioteken att synliggöra HBTQ-litteratur, och att verksamheten styrs 

mycket av samhällets och personalens normer (2015: 28). Vidare konstateras att hinder för 

synliggörande främst var brist på tid, pengar, utrymme och kunskap hos personalen 

(2015:27). En studie vars syfte var att undersöka om och hur folkbiblioteken lyfte fram 

HBTQ-teman genom ämnesord är Selbergs (2012) uppsats, i vilken det även undersöktes 

vilka sexualiteter som återfanns i litteratur för barn och unga (2012: 6). Studien konstaterar 

att det överlag förefaller finnas alltför liten kunskap hos indexerarna för att beskriva 

innehållet på ett korrekt sätt (2012: 34). Slutligen konstaterar Selberg också att det finns 

grupper inom HBTQ som inte inkluderas på samma nivå som exempelvis homosexualitet 

och att det finns böcker med HBTQ innehåll som helt saknar ämnesord (2012: 33f). 

Pavlov och Westeman (2013) undersökte hur normer kopplade till sexuell läggning och 

könsidentitet kan verka i en folkbibliotekskontext, och vilka hinder och möjligheter det kan 

finnas gällande en biblioteksverksamhets riktade arbete gentemot HBTQ-frågor (2013: 10). 

Studien visade att det kan finnas motstånd både inom den egna personalgruppen, men även 

från allmänhetens håll, och att detta bäst motverkas med införlivandet av ett normkritiskt 

arbetssätt, men det krävs också någon som tar initiativet och driver arbetet framåt (2013: 

71f). Studier visar också på att personligt intresse kan vara en stark bidragande orsak till att 
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HBTQ-frågor och litteratur införlivas i verksamheten, och om biblioteket inte har en sådan 

person, eller om det råder inre motsättningar, kan det bli åsidosatt (2012: 52f). 

Snarlika resultat återfinns i Liljequist (2017) uppsats, där det framhålls att personal på 

samma bibliotek inte nödvändigtvis har likartade uppfattning om varken vilket uppdrag som 

biblioteket egentligen har, eller vilka arbetsmetoder som bäst uppfyller uppdraget. Ibland 

kan det till och med råda motsatta åsikter om uppdrag och arbetssätt (2017: 34f). I denna 

studie framkommer det alltså tydligt att det kan finnas intressen och/eller prioriteringar bland 

bibliotekspersonalen som både kan hindra och främja HBTQ-relaterade aktiviteter vid 

folkbibliotek vilket kan antyda att bibliotekens verksamheter starkt påverkas av de intressen 

som personalen har – och inte nödvändigtvis på att alla ska inkluderas (34f).  

I en magisteruppsats tar Abrahamson (2015) upp hur särskiljandet av HBTQ-litteratur 

via regnbågshyllor kan ha både positiva och negativa effekter, då just särskiljandet kan bidra 

till att utmärka litteraturen som ”icke normativ” och upprätthåller det heteronormativa som 

’det normala’. Samtidigt både synliggör hyllorna en grupp och underlättar återfinnande av 

aktuell litteratur (2015: 53). Studien resulterade i att bibliotekarierna kommit att genomgå 

förändringar i arbetet, där några exempel är att HBTQ-teman ska inkluderas i 

programverksamheter, samt ska minst en titel med HBTQ-tema inkluderas vid bokprat. Det 

framkom även att den generella attityden gentemot HBTQ är positiv (2015: 53f).  

Karlsson och Melanders (2015) studie avser att bland annat undersöka indexeringen av 

ungdomsböckerna i regnbågshyllor, där sammantaget 34 titlar analyserades (2015: 27). Av 

dessa 34 var det 26 som hade ämnesordet ”homosexualitet”, 1 bok som hade ”bisexualitet” 

och 8 som saknade ämnesord med HBTQ-anknytning (2015: 27). Sammanfattningsvis lyfter 

författarna fram avsaknaden av annat HBTQ-relaterat innehåll än homosexualitet, och 

skriver på skämtsamt allvar att Regnbågshyllan lika gärna kunde döpas om till Homohyllan 

(2015: 35). Vidare ifrågasätter de varför ämnesord som behandlar det normativa saknas då 

det får som konsekvens att normativiteten befästs ytterligare (2015:35). 

I en uppsats syftar Björklund och Eklöf (2018) att undersöka likheter och skillnader 

mellan hur LIBRIS och privatpersoner sätter ämnesord på HBTQ-böcker för ungdomar 

(2018: 3). Författarna konstaterade att 42 % av alla böcker saknade ämnesord i LIBRIS som 

indikerade att titlarna innehöll HBTQ-relaterade ämnen, men även att Svenska 

Barnboksinstitutet (SBI) väljer att exkludera ämnesord som återfinns bland HBTQ-

ämnesorden för vuxna (2018: 29). 

I Nilssons (2019) studie framkom det att respondenterna sällan eller aldrig pratar med 

bibliotekarierna eller frågar bibliotekspersonalen om hjälp att besvara frågor som rör HBTQ, 
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trots att ingen av respondenterna varit med om någon negativ upplevelse (2019: 31). Det 

framkommer dessutom att merparten av dem inte heller använde sig av biblioteket för att 

finna vare sig skönlitteratur eller fackböcker som inkluderar HBTQ (2019:31). Nilsson lyfter 

även fram att forskning om HBTQ och bibliotek förankrad i en svensk kontext är ytterst 

sparsmakad och all forskning inom ämnet skulle kunna fylla kunskapsluckor i ämnet (2019: 

33). Att länka Nilssons forskning om HBTQ-ungdomars upplevelser på biblioteket är 

således ett steg i den riktning som denna studie fokuserar på; undersökningen om HBTQ-

litteratur lyfts fram vid läsfrämjande aktiviteter för ungdomar. 

En masteruppsats som är skriven av Bäckljung och Granlund (2011) tar upp 

bibliotekariens roll i läsecirklar, och här framkommer både för- och nackdelar med att låta 

bibliotekarien respektive deltagarna själva väljer den litteratur som skall ingå. Om 

bibliotekarien väljer kan denna bredda och vidga deltagarnas läsupplevelser och om 

deltagarna får välja kan det bidra till en större läslust (2011: 34f). Uppsatsen lyfter också 

fördelen med att alla deltagare läser samma bok, då diskussioner kan bli mer djupgående och 

inkluderande (2011: 35). 

3.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Genom litteraturgenomgången framkommer vikten av att inkludera HBTQ-litteratur, 

både i bibliotekens kataloger, men även i den ordinarie programverksamheten. Vidare visar 

resultaten av den tidigare forskningen att det finns behov av ytterligare studier inom ämnet 

HBTQ och bibliotek, då det återfinns tydliga tendenser, både internationellt och nationellt, 

att förbättringsmöjligheter finns gällande både bestånd och att med en större tydlighet 

införliva HBTQ-litteratur i den ordinarie verksamheten.  

Då det, mig veterligen, saknas studier i en svensk kontext som behandlar inkluderandet 

av HBTQ-litteratur i läsecirklar för ungdomar, kan denna uppsats ses som en pilotstudie i 

ämnet vilken förhoppningsvis kan lyfta fram intressanta aspekter och begräsningar som kan 

vara behjälpliga i fortsatta studier. 
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4. Metod och etiska överväganden 

Nedan redogörs det för hur datainsamling och urval gått till samt för uppsatsens 

tillvägagångssätt och etiska överväganden. 

4.1 Datainsamling  

Förhoppningen med denna studie var att inkludera så många folkbibliotek som möjligt, 

och således valdes enkät som datainsamlingsmetod, vilket främst innebar tidsmässiga 

fördelar (Bryman 2011, 586). Insamlingen av data skedde genom ett mail som skickades till 

58 bibliotek. i vilket introducerande information ingick och en enkät bifogades. I enkäten 

efterfrågades huruvida de anordnar läsecirklar för ungdomar, hur titlarna generellt väljs ut 

samt vilka titlar som ingått i läsecirklarna mellan perioden 2018-2019 (se Bilaga 1). Av de 

58 biblioteken svarade 30 stycken, och av dessa var det 15 stycken bibliotek som svarade att 

de, under denna period, inte anordnat läsecirklar för ungdomar, och 15 bibliotek som svarade 

att de anordnade läsecirklar. Dock hade 2 av dessa 15 bibliotek inga specifika titlar som 

ingått. Sammanfattningsvis återkom svar med information om titlar från 13 bibliotek belägna 

i 8 olika län med god spridning från norr till söder. 

4.2 Urval 

Då denna studie syftade till att, på ett nationellt plan, dels undersöka om, och i sådana 

fall i vilken grad, som läsecirklar för ungdomar inkluderar titlar med HBTQ-tema, och dels 

undersöka vilka HBTQ-grupper som finns representerade i litteraturen, var det imperativt att 

urvalet hade nationell spridning. Att erhålla information angående bibliotekens läsecirklar 

för ungdomar är i dagsläget inte helt okomplicerat, men genom Kungliga Bibliotekets 

Bibliotek 2018 tabeller fanns en utgångspunkt för urvalet.  

I Kungliga Bibliotekets statistik redovisas antalet bok- eller läsecirkelträffar med litterär 

anknytning för barn och unga som biblioteken inrapporterat.  Med statistiken som 

utgångspunkt kontaktades 58 bibliotek i 20 av Sveriges 21 län med en förfrågan att bidra 

med information rörande läsecirklar för ungdomar. Det län som uteslöts var Gotland, då 

enbart ett bibliotek fanns med i statistiken, vilket innebär att anonymitet inte kunde utlovas.  

Mer specifikt gick urvalsproceduren till på följande sätt: 

 Baserat på Kungliga Bibliotekets tabeller för 2018 kontaktades de två bibliotek 

i varje län som hade flest bok-eller läsecirkelträffar. 
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 Om det ena eller båda av dessa bibliotek svarade att de inte anordnade 

läsecirklar för ungdomar, kontaktades de bibliotek som hade det tredje och/eller 

fjärde högsta antalet träffar. 

 I de fall som urvalet i ett län var begränsat anlades en mer undersökande metod, 

där jag gick ut på bibliotekens hemsida för att söka utröna huruvida de 

anordnade läsecirklar eller ej. I de fall de gjorde det, skickades ett mail till dessa. 

 En vecka efter det första mailet skickades en påminnelse ut till de bibliotek som 

inte svarat, och en sista påminnelse skickades två dagar innan deadline. 

4.3 Tillvägagångssätt  

Den information som respondenterna återgav analyserades genom att titlarna från varje 

bibliotek söktes efter i LIBRIS och därigenom deras kontrollerade vokabulär, för att söka 

utröna huruvida titeln innehåller HBTQ-teman (för en lista av ämnesorden, se Bilaga 3). När 

det gäller indexering av barn- och ungdomslitteratur ligger det formella och nationella 

ansvaret på SBI som 2017 gav ut en lathund och riktlinjer för indexering av barn- och 

ungdomslitteratur (Svenska barnboksinstitutet u.å.). I denna text framgår det att ett tema ska 

förekomma i ca 20 % av bokens handling för att ett ämnesord skall tillämpas, såvida boken 

inte innehåller en intressant företeelse, vilket också kan uppbringa användande av ämnesord 

(Redaktionen för barnämnesord 2019, 4). 

Utöver undersökningen av LIBRIS ämnesord lästes även bokens baksidestext och 

sökningar efter titeln utfördes i kombination med sökordet ”HBTQ” eller ”LGBT”, beroende 

på om titeln var svensk eller engelsk. Bokbloggar, Goodreads användarbaserade indexering 

och beskrivning samt förlagens- och/eller författarnas hemsidor användes också som 

informationskällor. En del av titlarna har jag personligen läst, vilket således innebär 

personlig kunskap om dessa titlar. Bedömningsfrågan gällande huruvida en titel kan sägas 

innehålla HBTQ-relaterade ämnen eller ej, är inte helt okomplicerad, utan här var ett beslut 

tvungen att tas gällande huruvida enbart primära karaktärer som uppvisar andra 

könsidentiteter eller sexuell läggning än de tvåkönade heterosexuella skulle inkluderas, eller 

om även mer sekundära karaktärer också skulle inkluderas. 

Beslutet att enbart inkludera titlar som hade markanta inslag av HBTQ-personer eller 

teman berodde till den största delen att det är mer eller mindre omöjligt att garantera ett 

tillförlitligt resultat om även sekundära karaktärer, eller mindre omnämnanden av HBTQ, 

skulle inkluderas. Det bör dock noteras att dessa undersökningar utfördes under perioden 

2019-12-04 till 2019-12-17 och att förändringar efter detta datum inte kan förutses. 
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Resultatet av de båda undersökningsmetoderna sammanfattades sedan i en tabell där 

alla bibliotek inkluderades och antalet titlar sorterades in som antingen ”HBTQ LIBRIS”, 

”HBTQ TEXT” eller ”EJ HBTQ” och en procentsats räknades ut på andelen titlar med 

HBTQ-tema i förhållande till det totala antalet titlar.  Utöver detta undersöktes även vilka 

ämnesord som användes för att indikera vilken/vilka grupper av HBTQ-personer som 

innehållet i det totala antalet titlar inkluderade. Ämnesorden och/eller det HBTQ-relaterade 

innehållet sammanställdes i en matris där de redovisas i fallande ordning efter hur många av 

titlarna som innehöll ämnet. I de fall som en titel förekommit hos fler än ett bibliotek har 

ämnesordet tagits upp det antal gånger som titeln förekommit. Därefter har resultatet 

diskuterats gentemot tidigare forskning och ett queerteoretiskt perspektiv, och de delkaptiel 

som behandlar biblioteksverksamheten och bibliotekspersonalen har diskuterats mot både 

ett queerteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv. 

4.4 Etiska överväganden 

Denna uppsats syftar inte till att peka ut specifika bibliotek, utan är i sin natur istället 

inriktad på att undersöka förekomsten av inkluderande av HBTQ-litteratur i läsecirklar för 

ungdomar på ett nationellt plan. Dock består respondenterna av bibliotek som befinner sig i 

8 olika län fördelat mellan norr och söder. Då Sverige består av 20 (+ Gotland) län är det i 

princip en omöjlighet att knyta resultatet i denna studie till ett visst bibliotek. I det 

introducerande mailet som skickades till respondenterna utlovades även anonymitet för att 

ta bort eventuellt utpekande som hinder för respons, vilket innebär att det är centralt att den 

utlovade anonymiteten upprätthålls (Vetenskapsrådet 2017, 41). 
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat som sedan diskuteras gentemot 

tidigare forskning och annan relevant litteratur.  

I nedanstående tabeller finns information angående hur många bibliotek som ingått i 

undersökningen för varje län, och hur många titlar de olika biblioteken inkluderat vid 

läsecirklarna för ungdomar. Därefter står det hur många av dessa som LIBRIS hade 

ämnesord som beskrev HBTQ-relaterat innehåll (se Bilaga 4). Kolumnen efter innehåller 

antal titlar som enligt LIBRIS inte hade HBTQ-relaterade ämnesord, men som genom en 

vidare undersökning visade sig innehålla detta (se Bilaga 5). Den femte kolumnen visar hur 

många titlar som inte hade HBTQ-relaterat innehåll, och den näst sista kolumnen visar hur 

stor andel av titlarna som var HBTQ. Den sista skildrar vilka det är som väljer ut titlarna; 

Bibliotekarierna, Deltagarna eller Både bibliotekarierna och deltagarna.  

Tabell 1: Litteratur med HBTQ-innehåll för individuella bibliotek  

   

I Län 1 (Norra Sverige) ligger antalet titlar på 14 respektive 15 stycken, varav 2 titlar 

vid varje bibliotek har ett HBTQ-relaterat innehåll enligt LIBRIS ämnesord. Andelen 

HBTQ-litteratur är således 14,28 respektive 13,33 %. Totalt antal titlar ligger på 29 stycken 

och andelen HBTQ är 13,79 %. Vid det ena biblioteket väljs titlarna av både bibliotekarier 

och deltagare, medan det andra biblioteket har deltagarna som väljer. 

I Län 2 (Norra Sverige) är det större skillnader mellan antalet titlar; 9 respektive 19 

stycken, varav 2 av titlarna innehöll HBTQ vid det ena biblioteket, och 1 titel vid det andra. 

Procenten för antalet HBTQ-titlar är 22.22 % respektive 5,26 %. Bibliotek 2.1 har 

LÄN BIBLIOTEK Antal titlar HBTQ LIBRIS HBTQ TEXT EJ HBTQ % HBTQ Vem väljer

1 Bibliotek 1.1 14 2 0 12 14,28 BÅDA

Bibliotek 1.2 15 2 0 13 13,33 DELTAG.

2 Bibliotek 2.1 9 2 0 7 22,22 BIBLIO

Bibliotek 2.2 19 1 0 18 5,26 BÅDA

3 Bibliotek 3.1 17 0 3 14 17,65 BÅDA

4 Bibliotek 4.1 4 0 0 4 0 BÅDA

Bibliotek 4.2 4 0 0 4 0 BIBLIO

5 Bibliotek 5.1 16 0 1 15 6,25 BÅDA

Bibliotek 5.2 4 0 0 4 0 BÅDA

6 Bibliotek 6.1 15 0 0 15 0 BIBLIO

Bibliotek 6.2 20 2 1 17 15 BÅDA

7 Bibliotek 7.1 6 1 1 4 33,33 BÅDA

8 Bibliotek 8.1 3 1 0 2 33.33 BÅDA

Totalt 13 146 11 6 129 11,64
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bibliotekarierna som väljer, medan Bibliotek 2.2 har både bibliotekarier och deltagare som 

väljer titlarna. 

I Län 3 (Mellansverige) har bara ett bibliotek i länet gett respons, och det totala antalet 

titlar är 17 stycken, varav 3 av dessa anses innehålla HBTQ-relaterade ämnen genom en 

vidare undersökning än enbart LIBRIS ämnesord. Den totala andelen HBTQ-litteratur blir 

17,65 %. Titlarna väljs ut av både bibliotekarier och deltagare. 

Län 4 (Mellansverige) består av två bibliotek, och ingen av de 8 titlarna innehåller några 

HBTQ-ämnen enligt varken LIBRIS ämnesordstilldelning eller den vidare undersökningen 

som utfördes. Här hade det varit ytterst intressant att kunna inkludera fler bibliotek, eller ha 

fler titlar till förfogande för undersökningen, då två bibliotek med bara 4 stycken titlar/ 

bibliotek inte kan tillskrivas något större vikt i ett vidare perspektiv. Både bibliotekarier och 

deltagare väljer titlarna vid det ena biblioteket, medan enbart bibliotekarierna står för urvalet 

vid det andra. 

I Län 5 (Södra Sverige) har de responderande biblioteken 16 respektive 4 titlar, alltså 

totalt 20 stycken. Vid Bibliotek 5.1 var det 1 titel (6,25 %) som innehåller HBTQ enligt den 

djupare undersökningen, och inte enligt LIBRIS ämnesord. Vid båda biblioteken är det både 

bibliotekarier och deltagare som väljer titlarna som skall ingå. 

I län 6 (Södra Sverige) hade Bibliotek 6.1 totalt 15 stycken titlar och Bibliotek 6.2 

sammanlagt 20 stycken titlar. Av dessa hade 0 stycken HBTQ-innehåll hos Bibliotek 6.1 och 

totalt 3 stycken vid det andra biblioteket. Av dessa 3 hade 2 stycken ämnesord hos LIBRIS 

medan 1 titel visade sig ha HBTQ-relaterat innehåll via den andra undersökningsmetoden. 

Totalt hade 8,57 % av titlarna HBTQ-innehåll. Det är bibliotekarierna som väljer titlarna vid 

Bibliotek 6.1 och både bibliotekarier och deltagare som väljer vid Bibliotek 6.2 

I Län 7 (Södra Sverige) var det totalt 6 stycken titlar, varav 1 hade HBTQ-relaterade 

ämnesord hos LIBRIS och en titel visade sig innehålla HBTQ genom den andra 

undersökningen. Detta innebär att andelen titlar med HBTQ-innehåll är 33.33 %. Både 

bibliotekarierna och deltagarna väljer ut titlarna. 

Län 8 (Södra Sverige) hade 3 titlar, varav 1 hade ett HBTQ-relaterat ämnesord i LIBRIS, 

vilket resulterar i 33,33 % som total andel HBTQ-titlar. Vid detta bibliotek är det både 

bibliotekarier och deltagare som väljer de titlar som ska ingå. 
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6. Diskussion 

Av de 13 biblioteken som ingick i denna undersökning var det 4 stycken som inte hade 

några böcker med HBTQ-innehåll, medan 9 stycken hade det. Som Tabell 2 visar var det 

totala antalet titlar 146 stycken, och 17 av dessa hade ett framträdande HBTQ-innehåll. Detta 

innebär att 11,64 % av alla titlar kunde konstateras innehålla HBTQ-teman, medan 88,36 % 

inte hade det. Här bör det dock noteras att av de 129 titlar som inte hade centrala inslag av 

HBTQ-relaterade personer eller ämnen, var det åtminstone 6 stycken titlar som hade HBTQ-

relaterat innehåll som kan anses vara av mer sekundär art (se Bilaga 2). Med detta menas en 

bikaraktär som i förbigående sagt att hen hade en partner av samma biologiska kön, eller att 

exempelvis homosexualitet nämns i boken. Men då denna uppsats undersökningsmetod inte 

är utformad för en närläsning, har dessa titlar exkluderats då det inte går att säkerställa att 

icke-centralt omnämnande av HBTQ återfinns i titlar utöver dessa 6. När det gäller vem som 

valt ut titlarna, visar det sig att 9 (69,23 %) av de 13 biblioteken har både bibliotekarien och 

deltagarna som väljer, medan 3 stycken (23,08 %) bibliotek har bibliotekarien som ansvarig 

för titelvalet, och 1 bibliotek (7,69 %) låter deltagarna välja på egen hand. 

Tabell 2: Sammanlagt resultat för alla bibliotek 

    

6.1 Antal HBTQ-titlar 

I den tidigare forskningen framkom att antalet HBTQ-titlar på bibliotek inte alltid var 

helt tillfredsställande, varken gällande kvantitet eller kvalitet (Boon & Howard 2004, 138; 

Chapman 2013, 561; Hughes-Hassel, Overberg & Harris 2013, 1 & 10; Moss 2008), vilket 

korrelerar med att andelen HBTQ-litteratur är relativt låg i denna undersökning. Å andra 

sidan är andelen relativt hög om man jämför med exempelvis en studie, där genomsnittet av 

litteratur med HBTQ-tema låg på 0,4 % (Hughes-Hassel, Overberg & Harris 2013, 1 & 10). 

Dock kan det vara relevant att lyfta fram att majoriteten av alla titlar som ingick i denna 

uppsats (se Bilaga 2), både de som hade ett central HBTQ-innehåll – och de som inte hade 

det – var relativt nya, vilket kan minska riskerna för skildringar av förlegade negativa 

stereotyper (Rothbausers & McKechnies 1999, 37). 

 BIBLIOTEK VEM VÄLJER  TITLAR HBTQ LIBRIS HBTQ TEXT TOT. HBTQ EJ HBTQ % HBTQ % EJ HBTQ

13 146 11 6 17 129 11,64 88,36

Vem väljer Antal %

BÅDA 9 69,23

BIBLIOTEKARIEN 3 23,08

DELTAGARE 1 7,69
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I relation till att biblioteken, och i förlängningen bibliotekarierna, skall arbeta för både 

ett demokratiskt samhälle, vara tillgängliga för alla, främja till läsning och vara anpassade 

efter användarna (SFS 2013, 2, 6-8 §) och att läsfrämjande verksamheter ska stärka läsarens 

självkänsla och självidentitet (Andersson 2015, 11), måste folkbiblioteken sända ut ett 

budskap att alla inkluderas (Robinson 2016, 170; Grönlund 2012, 28). Det finns studier som 

visar både på bibliotekariernas positiva inställning (Abrahamsson 2015, 53f; Chapman 2013: 

562; Bengtsson & Nilsson 2018, 22) och forskningens inverkan på bibliotekariernas tanke- 

och arbetssätt (Abrahamsson 2015, 53f; Bengtsson & Nilsson 2018, 22) vilka kan påvisa att 

det inte behöver bero på medveten exkludering från organisationens sida. 

För att fler titlar med HBTQ-innehåll ska finnas med vid läsecirklar, kan det vara ytterst 

relevant för biblioteken som organisation att upprätta policydokument gällande inkludering 

av normbrytande böcker i både inköp och läsfrämjande aktiviteter, vilket är något som 

flertalet tidigare studier poängterat (se exempelvis Bengtsson & Nilsson 2018, 33; Chapman 

2013, 553; Karlsson & Ärlegård 2018, 40f). 

6.2 Titlarnas HBTQ-representation 

Förutom att undersöka huruvida litteratur med centralt HBTQ-innehåll återfinns i 

litteraturen som ingår i läsecirklarna, är det också relevant att undersöka vilka grupper inom 

HBTQ som representeras. Det HBTQ-relaterade innehållet visas i Tabell 3 och har fastställs 

genom både LIBRIS ämnesord och den djupare undersökningen. Här bör det nämnas att en 

av titlarna hade ämnesord som indikerade lesbisk kärlek, medan LIBRIS sammanfattning 

istället beskrev kärlek mellan killar och två av titlarna inkluderade två personer med olika 

köns- och sexualitetsidentitet, vilket inte nämndes i LIBRIS (se Bilaga 4 & Bilaga 5). 

Indexering kan dock inte ses som en objektiv vetenskap och kan vara influerad av den så 

kallade indexerareffekten, vilket naturligtvis kan påverka slutresultatet (Persson 1991, 52). 

 

   

 

 

  

 

Tabell 3: Titlarnas HBTQ-innehåll 

HBTQ-relaterat innehåll Antal

Homosexualitet/Pojkar 6

Homosexualitet/Flickor 3

Transpersoner 3

Bisexualitet 3

Pansexualitet 2

Queer 1

Homosexualitet/ej specificerat 1

Könsidentitet 1



  

21 

 

I Tabell 4 nedan har de olika HBTQ-grupperna sammanställts i fallande ordning. I de 

fall som en titel förekommit hos fler än ett bibliotek tas den upp det antal gånger den 

förekommer. 

 

    

 

 

 

 

 

Som synes fanns det totalt 10 stycken titlar som innehöll homosexualitet, varav 6 av 

dessa skildrade samkönad kärlek mellan killar, 3 titlar skildrade kärlek mellan flickor och 1 

titel som inte innehöll någon specificering rörande vilken typ av homosexualitet som det 

rörde sig om. I en av titlarna som enligt LIBRIS ämnesord indikerade kärlek mellan flickor 

visade sig genom LIBRIS sammanfattning röra sig om kärlek mellan pojkar. Via tabellen 

ovan framkommer även att det är 1 titel som fått ämnesorden queer och könsidentitet. Två 

av titlarna som innehöll pan- och transsexuella karaktärer, saknade helt ämnesord som 

skildrade detta, medan 1 titel hade ämnesordet ”transperson”. Även den titel som skildrar 

bisexualitet saknade ämnesord hos LIBRIS, och i detta fall finns det bibliotek som 

marknadsför den som innehållande av lesbiska karaktärer (se Bilaga 5).  

Detta resultat går att koppla samman med andra studier i vilka det framkom att 

”homosexualitet” var överrepresenterat och att andra sexualiteter och könsuttryck inte var 

lika förekommande (Karlsson & Melander 2015:27; Moss 2008, 153; Selberg 2012, 33). I 

flera studier framkom det också att det fanns böcker som helt saknade ämnesord som 

indikerade ett HBTQ-relaterat innehåll (Karlsson & Melander 2015, 27; Björklund & Eklöf 

2018, 29; Selberg 2012, 33), vilket även är fallet i denna uppsats. En anledning till att titlar 

inte fått ämnesord kan vara att det inte finns tillräckligt med intresse och/ eller kunskap hos 

indexerarna, men det kan också bero på att ämnesordlistan inte innehåller tillräckligt 

korrekta eller beskrivande ord (Björklund & Eklöf 2017, 29; Selberg 2012, 34). Vidare kan 

det konstateras att samhällets ordanvändning kan förändras snabbt, medan ämnesordlistan 

och kontrollerade vokabulär till sin natur är svårare att uppdatera och tillämpa i samma takt. 

Tabell 4: HBTQ-grupper som representeras 

HBTQ-representation Antal %

Homosexualitet 10 56,25

Transpersoner 3 18,75

Bisexualitet 3 18,75

Pansexualitet 2 12,5

Queer 1 6,25

Könsidentitet 1 6,25
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6.3 Vem väljer: relationer och för- och nackdelar 

Den totala andelen titlar med HBTQ-relaterat innehåll analyserades i föregående 

delkapitel, här ska det istället analyseras och diskuteras vilka för- och nackdelar som kan 

finnas beroende på vilka det är som väljer vilka titlar som skall ingå i läsecirklarna. Dessutom 

genomförs en analys av huruvida det finns någon relation mellan andelen HBTQ-relaterad 

litteratur och gruppen som väljer. I Tabell 2 (se 6. Diskussion) framkommer det att det var 

vanligast att både bibliotekarier och deltagare valda litteraturen (69,23 %), att 

bibliotekarierna som ansvariga för litteraturvalet var det näst vanligaste (23,08 %) och att 

enbart deltagarna valde var minst förekommande (7,69 %). I Tabell 5 nedan visas andelen 

HBTQ-litteratur och icke HBTQ-litteratur, baserat på vilken grupp som gjort urvalet.   

 

 

 

 

6.3.1 Bibliotekarierna 

Resultatet i Tabell 5, där andelen litteratur med HBTQ-innehåll när bibliotekarierna 

valde var 7,14 %, kan indikera en stor förbättringsmöjlighet gällande bibliotekariernas 

inkluderingstänkande, även om det är svårt att dra några definitiva slutsatser baserat på detta 

resultat. En fördel med att bibliotekarierna, med dennes litteraturkännedom, väljer litteratur 

är att det kan bidra till att bredda deltagarnas preferenser (Bäckljung & Granlund 2011, 34f) 

samtidigt som förekomsten av HBTQ-innehåll kan vara starkt beroende av bibliotekariens 

intressen och kunskap (Liljequist 2017, 34f; Pavlov & Westman 2013, 52f; Wikman 2015, 

15). Detta till trots framkom det i litteraturgenomgången att den generella attityden gentemot 

HBTQ-inkluderande är positiva och att bibliotekarierna kan vara villiga att förändra sitt 

tankesätt (Abrahamsson 2015, 53f; Bengtsson & Nilsson 2018, 22; Chapman 2013, 562), 

men positiva attityder garanterar dock inte inkluderande av litteratur med HBTQ-relaterade 

ämnen i läsfrämjande verksamheter. Här är vikten av forskning i ämnet betydelsefull, för att 

bibliotekarierna inte skall behöva förlita sig på anekdoter (Robinson 2016, 171). 

Williams och Deyoes (2014) studie indikerar att bibliotekarierna som arbetar vid 

amerikanska bibliotek måste se över sin samling av ungdomsböcker som skildrar mångfald 

och inkludering (2014: 117), medan Kutz (2018) anser att det generellt kan finnas tre hinder 

för både utvecklande och innehavande av HBTQ-böcker för ungdomar; ekonomiska 

Tabell 5: Grupper som väljer titlarna och andel litteratur med HBTQ-relaterat innehåll 

Urvalsgrupp Titlar HBTQ EJ HBTQ % HBTQ

Bibliotekarierna 28 2 26 7,14

Deltagarna 15 2 13 13,33

Båda 103 13 90 12,62
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restriktioner, självcensur och intern censur (2018: 21). Istället för att helt lägga ansvaret på 

bibliotekarierna, skulle införandet av policybestämmelser kunna utgöra en startpunkt för att 

garantera en större mångfald i litteraturvalet (Kutz 2018: 22-23; Downey, Antell & 

Strothmann 2013, 106f). 

6.3.2 Deltagarna 

Om vi återgår till Tabell 5 och istället flyttar fokus till antalet HBTQ-titlar som 

inkluderats när deltagarna valt är det 13,33 % av det totala antalet 15 stycken titlar som 

innehåller HBTQ. En fördel med att deltagarna själv får välja är att det kan bidra till större 

läslust (Bäckljung & Granlund 2011, 34f). Här aktualiseras inte frågan om ansvar från 

bibliotekets sida, utan istället flyttas fokus till hur bekväma deltagarna är med att föreslå en 

titel med ett tydligt HBTQ-innehåll, då det kan vara känsligt för unga (och vuxna) personer 

att visa intresse för HBTQ-relaterade ämnen och att HBTQ-personer inte nödvändigtvis 

använder sig av biblioteket för tillhandahållande av denna typ av information (Chapman 

2013, 558f; Nilsson 2019, 31). Detta till trots är det denna grupp som har störst andel HBTQ-

litteratur, även om det här är relevant att påpeka att denna grupp enbart återfinns hos ett av 

biblioteken som ingått i undersökningen. 

6.3.3 Både bibliotekarier och deltagare 

I teorin är kanske en kombination av både deltagare och bibliotekarier det mest optimala 

gällande litteraturval, och i denna undersökning ligger andelen HBTQ-litteratur på 12,62 %. 

Fördelarna med att båda grupperna inkluderas innebär att bibliotekariernas 

litteraturkännedom kan tillvaratas, och möjligheten till att vidga deltagarnas litterära vyer 

maximeras, samtidigt som lusten till läsning kan förstärkas om deltagarna själva får välja 

(Bäckljung & Granlund 2011, 34f). Här kan också ett ansvar ligga på bibliotekarien att 

inkludera någon titel med ett centralt HBTQ-innehåll, så att detta inte måste vara upp till 

ungdomarna som deltar i läsecirkeln.  

Dock kvarstår bibliotekariens kunskap och intresseområden som hinder för att 

säkerhetsställa en mångfald gällande böcker med andra könsidentiteter och sexuella 

läggningar än de heteronormativa. Som hjälpmedel till ett inkluderande arbetssätt kan, och 

borde, ett normkritiskt förhållningssätt genomsyra alla biblioteksverksamheter, på samma 

gång som policydokument borde upprättas för att inköp och samlingsutvecklingen kan 

genomsyras av samma inkluderande anda som bibliotekens ska genomsyras av. 
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7. Analys 

I detta kapitel genomförs en analys av resultatet, och består av två delkapitel, där det 

ena tar upp bibliotekens och bibliotekariernas möjlighet till inkludering och det andra 

behandlar HBTQ-representation i titlarna med centralt HBTQ-innehåll. Ett queerteoretiskt 

och normkritiskt perspektiv tillämpas på antalet HBTQ-titlar och urvalsgrupperna, vilket i 

förlängningen främst fokuserar på biblioteksverksamheten och bibliotekspersonalen, samt 

appliceras det ett queerteoretiskt perspektiv på representationen av HBTQ-grupper. Ett 

queerteoretiskt perspektiv kan ge insikt i hur heteronormativiteten är det som styr vad som 

anses vara onormalt och hur underliggande hierarkier omedvetet kan styra bibliotekens 

verksamheter samt vilka beslut som tas. Detta medan ett normkritiskt perspektiv istället 

försöker ge en praktisk insikt i hur biblioteken kan införliva mångfald i dess verksamheter. 

7.1 Bibliotekens möjlighet till inkludering 

Den andel av alla titlar som hade ett tydligt HBTQ-innehåll, 11,64 %, kan ses som ett 

positivt resultat då det faktiskt inkluderas titlar med dessa teman, men å andra sidan hade 

denna siffra kunnat vara högre. Då ingen liknande undersökning genomförts i Sverige, finns 

således inte heller något tidigare resultat att jämföra med.  

Om andelen anses vara för låg kan en tolkning av resultatet vara att biblioteken som 

ingått i undersökningen förvisso inkluderar BHTQ, men andelen titlar som inte gör det kan 

också ses som ett tecken på att HBTQ assimileras på det heteronormativas villkor, och detta 

kan uppfattas som ”… en villig och generös gest från majoritetssamhället, men är snarare 

’ett effektivt sätt att politiskt avväpna avvikarna.’” (Ambjörnsson 2016, 61). Förutsättningen 

för en sådan här tolkning är att de övriga 129 titlarna som inte innehöll centrala HBTQ-inslag 

istället befäster det heteronormativa som det normala, och även om det enligt denna 

undersökning framkom att 6 titlar hade ett sekundärt HBTQ-innehåll, kanske ett sådant 

antagande inte kan ses som fullkomligt orimligt. Å andra sidan kan resultatet tolkas som att 

det finns fler ämnen som är relevanta att införliva i litteraturvalet för att skapa mångfald, och 

sett ut detta perspektiv har HBTQ-böcker ändå en relativt hög representation. I biblioteken 

formas strukturer och värderingar skapas, samtidigt som de rådande normerna reflekteras 

(Samuelsson 2016, 12). Biblioteken som samhällelig institution har makten att upprätta 

officiella policydokument gällande både inköp och inkludering av normbrytande böcker i 

deras verksamheter, och tidigare studier har lyft fram fördelarna med policydokument (se 

Bengtsson & Nilsson 2018, 33; Chapman 2013, 553; Karlsson & Ärlegård 2018, 40f).  
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En stor del av makten ligger också hos bibliotekarierna som väljer ut titlar till 

läsecirklarna, andra läsfrämjande aktiviteter och programverksamheternas innehåll. Något 

som togs upp i diskussionsavsnittet 6.3 Vem väljer , var att andelen HBTQ-litteratur som 

återfanns när bibliotekarierna själva valde låg på 7,14 % (2 titlar av 28). En av anledningarna 

till att siffran inte är högre kan förvisso bero på en rad olika saker, men okunskap och/eller 

bristande intresse är två faktorer som kan vara lämpliga utgångspunkter i diskussionen om 

HBTQ-litteratur i bibliotekens läsfrämjande programverksamhet (se exempelvis Liljeqvist 

2017, 34f). Måhända kan 2 titlar av 28 kanske inte ses som en överväldigande representation 

av HBTQ, men kan antyda en början till ett synliggörande av andra könsidentiteter och 

sexualiteter än de heteronormativa. Här kan det vara centralt att lyfta fram att de 26 titlar 

som inte innehöll HBTQ inte per automatik måste innehålla heteronormativa skildringar, 

men det kan dock konstateras att möjligheten är relativt stor, och det är som Rosenberg 

skriver, att heteronormen skapar det avvikande (2011: 102).  

Å andra sidan skulle en högre andel HBTQ-litteratur inte automatiskt innebära varken 

en större läslust, samtidigt som det inte heller per automatik skulle innebära att titlarna som 

ingick skulle passa alla personer som identifierar sig som tillhörande någon av HBTQ-

grupperna. En komplicerad avvägning är just att säkerhetsställa en bredd i den valda 

litteraturen, samtidigt som deltagarna faktiskt ska vilja läsa den. 

Samuelsson (2016) påpekar att bibliotekarierna, som har makten, också har ett ansvar 

för att försöka skapa en inkluderande verksamhet, men också ansvar för att starta en 

diskussion om det lästa och, förhoppningsvis, bredda deltagarnas kunskap och förståelse 

(2016: 14 & 48). Såsom Samuelsson lyfter fram är biblioteken inte neutrala platser, och här, 

precis som överallt i samhället, skapas och upprätthålls normer. Bibliotekspersonalen kan, 

genom ett normkritiskt arbetssätt, skapa en mer inkluderande och inbjudande plats som 

aktivt arbetar för att finnas där för alla (2016:13f).  Ett normkritiskt arbetssätt kan i detta fall 

innebära att personalen aktivt funderar över vilka normer som skapas och reproduceras 

genom innehållet i de titlar som bibliotekarierna väljer, men det kan även innebära reflektion 

på ett mer allmänt plan, såsom hur de använder språket för att genusgöra och vad bibliotekets 

miljö sänder ut för signaler (Hermele & Samuelsson 2018, 13; Samuelsson 2016, 22, 35-37 

& 69f). Att biblioteken och personalen inkluderar HBTQ-litteratur i sina läsfrämjande 

aktiviteter innebär inte per automatik att dessa böcker enbart kan uppskattas av HBTQ-

personer, utan de kan också utgöra ett verktyg för att sudda ut skiljelinjen med vad som anses 

vara normalt i samhället – och det som anses vara annorlunda (Parks 2012, 23). I samband 

med Parks åsikter kan också Hermele och Samuelssons (2018) projekt om det inkluderande 
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biblioteket vara relevant, då litteraturval kan vara ett sätt att garantera en högre grad av 

inkludering (2018:35).  

I relation till bibliotekarierna som ansvariga för urvalet, är det också intressant att lyfta 

fram den urvalsgrupp som var vanligast (69,23 %); både bibliotekarierna och deltagarna som 

totalt hade 103 titlar, varav 13 (12,62 %) av dessa hade ett centralt HBTQ-innehåll. Även 

om undersökningen inte redogör för hur stor del av titlarna som väljs ut av respektive grupp, 

finns det ändock en stark indikation av att delaktighet införlivas i urvalet. Detta kan ses som 

positivt ur fler än en synvinkel; delaktighet är central för en demokratisk institution, 

samtidigt som det kan innebära en större möjlighet för identitetsskapande och en ökad läslust 

(Samuelsson 2016, 22f & 60f). I förlängning kan alltså, i det här fallet ungdomarnas, 

delaktighet i läsfrämjande aktiviteter, både gällande själva aktiviteten, men även 

litteraturvalet, öka chanserna till både läsning, läslust, identitetsskapande och en demokratisk 

och inkluderande verksamhet. 

Relevant att ta upp är också det faktum att HBTQ-personer absolut inte på något sätt är 

den enda gruppen som bör prioriteras av folkbiblioteken, men det kan också vara centralt att 

lyfta fram det faktum att just HBTQ-personer inte nödvändigtvis är lika synliga som andra 

prioriterade grupper. Av denna anledning kan det således vara av vikt för biblioteken att 

försöka inkludera HBTQ-personer som en naturlig del av verksamheten. Sett till ett vidare 

mångfaldsperspektiv, finns det givetvis andra viktiga ämnen och teman som kan inkluderas, 

där etnicitet, kroppsuppfattning och sexuellt våld bara är några.  

7.2 HBTQ-representation 

I Tabell 4 sammanställdes de 17 titlarnas HBTQ-innehåll, då det även är relevant att 

undersöka vilka grupper som ingår i HBTQ-begreppet faktiskt representeras. Sammanlagt 

var det 10 titlar som innehöll homosexualitet, 3 titlar vardera som behandlade transpersoner 

och bisexualitet, 2 som innehöll pansexualitet och 1 titel som representerade queer och 

könsidentitet. Sett ur queerteorins begrepp assimilering/inkludering och exkludering kan 

resultatet tolkas på olika sätt; antingen genom att anse att det förvisso inkluderas titlar med 

HBTQ-relaterat innehåll, medan det vid en närmare granskning av vilka grupper som 

representeras istället framkommer att det är en stark representation av homosexualitet, 

medan andra sexualiteter och könsidentiteter inte har lika stor representation.  

Detta kan tolkas som exkludering av de grupper som inte inkluderas i lika hög grad som 

just homosexualitet. Precis som heteronormativiteten kan sägas skapa det avvikande, kan vi 

också prata om homonormativitet, där de personer som befinner sig utanför det, enligt 
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heteronormativiteten, normala, istället antas vara homosexuella. En följd av detta blir att 

homosexualiteten tar heterosexualitetens plats i hierarkin. 

Å andra sidan kan vi, baserat på den relativt höga andelen HBTQ-titlar när deltagarna, 

eller både bibliotekarier och deltagare, valde litteratur ponera att innehållet representerar 

deltagarnas egna intressen och vad de önskar läsa. Relaterat är dock det faktum att litteratur 

som innehåller exempelvis pan- eller bisexualitet inte nödvändigtvis innebär att läsare som 

är pan- eller bisexuella finner identifikationsobjekt eller lästillfredsställelse i just de titlarna. 

För även om det är viktigt att ifrågasätta de rådande normerna, är läsecirklar också en 

aktivitet som skall verka läsfrämjande. Vad deltagarna anser är intresseväckande beror ju 

inte enbart på sexualitet eller könsidentitet, utan även exempelvis på vad som är populärt 

och/eller genrepreferenser. 
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8. Slutsatser, tillförlitlighet och fortsatt forskning  

Denna uppsats syfte var att undersöka hur andra normer än den heteronormativa 

inkluderas eller exkluderas i folkbibliotekens läsfrämjande aktiviteter för ungdomar. För att 

specificera har den litteratur som ingår i läsecirklar riktade till ungdomar analyserats för att 

undersöka huruvida det ingår titlar med ett tydligt HBTQ-innehåll. De frågeställningar som 

låg som grund för studien var: 

 I vilken grad inkluderas titlar med HBTQ-tema i folkbibliotekens läsecirklar 

riktade till ungdomar? 

 I de inkluderade titlarna med HBTQ-innehåll, vilka grupper blir representerade? 

 Vem/vilka väljer de titlarna som ingår i bokcirklarna, och finns det någon relation 

mellan en viss grupp och en högre andel HBTQ-litteratur? Vilka för- och 

nackdelar finns det med de olika grupperna som litteraturväljare ur ett 

inkluderande perspektiv? 

8.1 Antal HBTQ-titlar och litteraturväljare 

Det var totalt 13 stycken bibliotek som ingick i undersökningen och totalt 146 titlar som 

analyserades. Av dessa 13 bibliotek var det 4 stycken som inte hade någon titel med tydligt 

HBTQ-innehåll, medan 9 bibliotek hade det. De allmänna biblioteket har en lagstadgad 

skyldighet att inte bara arbeta för ett demokratiskt samhälle, utan även ägna särskild 

uppmärksamhet åt bland annat ungdomar (SFS 2013). Av de 30 bibliotek som svarade på 

enkätundersökningen var det 15 stycken som svarade att de inte hade läsecirklar för 

ungdomar, och även om detta inte är något som garanterar att biblioteket inte ägnar 

uppmärksamhet åt ungdomar, väcks frågan om denna grupp är lika uppmärksammad som 

andra prioriterade grupper.  

Läsedelegationens betänkande uppmärksammar oss på att biblioteken är en central 

verksamhet för läsfrämjande, och att både bibliotekariernas kompetens och 

biblioteksverksamheten behöver utvecklas (2018: 139f & 150). Vidare innebär läsfrämjande 

att uppmuntra icke-läsare, öka läsningen hos läsare samt att stärka läsarnas självkänsla och 

identitet (Andersson 2015, 11). Resultatet av denna undersökning visade att 17 av de 146 

titlarna innehöll centralt HBTQ-innehåll, vilket både kan ses som positivt och negativt. Det 

positiva kan vara att det faktiskt inkluderas titlar med andra könsidentiteter och sexualiteter 

än den heteronorma, men siffran kunde vara högre. 

Sett ur ett queerteoretiskt perspektiv är det biblioteken och bibliotekarierna som 

generellt innehar både makten och ansvaret; heteronormen är det som genomsyrar allt i 
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samhället, och för att få möjlighet att både informera om – och inkludera andra sexualiteter 

och könsuttryck – borde biblioteken sträva efter att uppnå det inkluderade målet som lagligen 

fastställts (SFS 2013: 801).  Att peta in en normbrytande bok bland exempelvis 13 stycken 

böcker som inte gör det är förvisso inte nödvändigtvis negativt, men det kan också tolkas 

som att det normbrytande inkluderas på det heteronormativas villkor, och detta får som följd 

att det egentligen inte rör sig om en sann inkludering (Ambjörnsson 2016, 61). Om fler 

normbrytande titlar skulle inkluderas kan det däremot ses som ett verktyg för att sudda ut 

skiljelinjen mellan det ”normala” och det ”avvikande” samt inbjuda till en högre grad av 

mångfald (Parks 2012, 23; Hermele & Samuelsson 2018, 35).  

Vad kan då anledningarna vara till att inte fler titlar med HTQ-innehåll finns med på 

litteraturlistorna? Enligt den tidigare forskningen kan det bland annat bero på att biblioteken 

inte har en tillräcklig kvantitativ eller kvalitativ samling böcker med HBTQ-innehåll, eller 

att bibliotekarierna saknar kunskap eller intresse för att aktivt välja ut titlar som bryter mot 

heteronormen (se exempelvis Boon & Howard 2004, 138; Hughes-Hassel, Overberg & 

Harris 2013, 1 & 10; Moss 2008; Pavlov & Westman 2013, 52f; Wikman 2015, 15). Å andra 

sidan kan forskning också påverka deras arbets- och tankesätt på ett påtagligt sätt, samtidigt 

som forskning visade att den generella attityden gentemot HBTQ hos bibliotekarier är 

positiv (Abrahamsson 2015, 53f; Chapman 2013: 562; Bengtsson & Nilsson 2018, 22). I 

förlängningen kan detta leda till att biblioteksorganisationernas läsfrämjande verksamheter 

garanterar böcker med innehåll som fler kan identifiera sig med samtidigt som läslusten kan 

stärkas (Andersson 2015, 11; Grönlund 2012, 27f; Robinson 2016, 170).  

Ett sätt att undvika exkludering kan vara att biblioteken upprättar policydokument som 

tar upp både inköp och mångfald/inkludering i bibliotekets programverksamhet (Downey, 

Antell & Strothmann 2013, 106f; Karlsson & Ärlegård 2018, 40f). Om biblioteken som 

institutioner säkerställer att dess personal utgår från ett normkritiskt arbetssätt skulle en aktiv 

reflektion av vilka normer som både biblioteket i sig förmedlar genom exempelvis språk och 

miljö, och de normer som representeras i den litteratur som väljs av bibliotekarierna, bidra 

till att skapa en mer inkluderande verksamhet.  

Om läsning kan bidra till att öka empatin hos läsarna samtidigt som ungdomsläsare kan 

få möjlighet att finna förebilder och en möjlighet till att hitta en fiktiv berättelse som liknar 

dennes verklighet (Nikolajeva 2012, 289; Appleyard 1990, 14f), ser jag inga hinder – bara 

fördelar – för biblioteken som nationell institution att ägna en tanke om vad dess valda 

litteratur förmedlar.   
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8.2 HBTQ-litteraturens representation 

Av de 17 titlar som innehöll centrala HBTQ-teman framkom det att det absolut 

vanligaste innehållet var homosexualitet, som förekom i 10 av titlarna. Kärlek mellan män 

förekom i 6 och lesbisk kärlek förekom i 3 samt framkom det genom LIBRIS ämnesord att 

homosexualiteten inte specificerades i 1 titel. Bisexualitet förekom i 1 titel, även om den 

saknade ämnesord om detta i LIBRIS och marknadsfördes som innehållande av lesbiska 

karaktärer på bibliotek. 3 av titlarna innehåller transpersoner och 2 av dessa innehåller även 

pansexualitet, och dessa 2 titlar saknade ämnesord i LIBRIS som redogjorde för detta. 

Ämnesorden ”Queer” och ”Könsidentitet” förekom i 1 verk. I och med detta kan 

svårigheterna med att indexera litteratur på ett tillfredsställande sätt skönjas, vilket är något 

som flera studier konstaterat och problemen kan både ligga hos begränsningarna med 

ämnesorden och okunnighet eller ointresse hos indexerarna (Karlsson & Melander 2015, 27; 

Björklund & Eklöf 2018, 29; Selberg 2012, 33f). Ytterligare en faktor som kan spela in är 

det faktum att samhälleliga uttryck är i ständig förändring, medan ämnesordlistans 

utformande och tillämpning inte nödvändigtvis förändras i samma takt. 

Homosexualitet, oberoende av huruvida homosexualiteten kopplades till gaykärlek eller 

lesbisk kärlek, utgjorde majoriteten av HBTQ-innehållet, vilket tyder på en stark 

representation av homosexualitet, medan andra sexualiteter och könsidentiteter har markant 

mindre representation i titlarna, och detta resultat återfinns i andra studier (Karlsson & 

Melander 2015:27; Selberg 2012, 33). Om de queerteoretiska begreppen 

assimilering/inkludering och exkludering appliceras på detta resultat skulle det kunna 

konstateras att litteratur med HBTQ-innehåll förvisso inkluderas, men det är istället 

homonormen som tar det heteronormativas plats i hierarkin. Dock kan det inte på något sätt 

hållas som en vedertagen sanning att inkluderande av många/alla grupper inom HBTQ-

begreppet skulle säkerhetsställa deltagarnas känsla av inkludering eller möjlighet till 

igenkänning. För samtidigt som det är relevant att litteraturen inte enbart skildrar vit 

heterosexualitet är det lika relevant att litteraturen som ingår i realiteten är litteratur som kan 

locka deltagarna till läsning. Lika lite går det att garantera att en person som är exempelvis 

homo- eller bisexuell varken skulle finna identitetsmöjligheter – eller ens uppskatta en bok 

som skildrade homo- eller bisexuella karaktärer. 

Som avslutning skulle jag vilja återge två personliga erfarenheter som kan kopplas till 

uppsatsens ämne; där den ena handlar om en situation som skar i hjärtat som bokälskare, 

bibliotekarie och som människa; en 12-årig person berättade om hens ovilja att läsa, då 
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personen som homosexuell hade svårt att bli presenterade för titlar som speglade dennes 

verklighet. Den andra upplevelsen var under författandet av denna studie, då jag hade en 

person som ofta fick vara bollplank. När vi diskuterade huruvida 17 av 146 titlar kunde ses 

som lite eller mycket, sa personen att det vore konstigt om det varit tvärtom. Trots att jag 

arbetat med denna uppsats i drygt åtta veckor när detta samtal ägde rum, var min första 

reaktion att hålla med. När jag efter ett ögonblick ifrågasatte varför det skulle vara konstigare 

om majoriteten av titlarna innehöll HBTQ-karaktärer, istället för hur det ser ut i denna 

undersökning kom svaret till oss båda: för att heteronormativiteten lärt oss båda att den utgör 

utgångspunkten för vad som uppfattas som normalt, rimligt och naturligt. 

Även om dessa personliga erfarenheter inte kan ses som bevis, kan de erbjuda 

påminnelse om vikten av att biblioteken och bibliotekspersonalen inser värdet av att 

inkludera normbrytande boktitlar i all verksamhet, och ha de grupper som inte nödvändigtvis 

är lika synliga som andra grupper som bör prioriteras, i åtanke. För: “…[w]hen the 

information needs of LBTQ and gender variant youth are excluded from the priorities, and 

shelves, of public libraries, a clear message is sent: their search for self does not matter; they 

do not matter.” (Robinson 2016, 163). 

8.3 Metod- och teorikritik och tillförlitlighet 

En svårighet med denna undersökning var bristen på tidigare forskning som behandlar 

liknande ämnen. Följden blir att det inte finns något vedertaget tillvägagångssätt gällande 

datainsamling, urval och analysprocedur, och således är det centralt att dessa områden 

redogörs för så detaljerat som möjligt. På grund av bristen av liknande forskning torde det 

vara rimligt att behandla denna uppsats som en pilotstudie i vilken en introducerande inblick 

i ämnet kan ges samtidigt som intressanta aspekter kan uppdagas och misstag kan korrigeras 

i den fortsatta forskningen (Bryman 2011, 258f & ). 

En nackdel med studien är att urvalet inte genomförts slumpmässigt, vilket får som följd 

att resultatet inte går att generalisera på hela populationen, utan redogör istället enbart för de 

bibliotek som har läsecirklar för ungdomar och som svarat på enkäten. Enligt 

Vetenskapsrådet är det ett vanligt fel att det forskningsresultat som studien kommer fram 

till, tillskrivs alltför stor betydelse (Vetenskapsrådet 2017, 28). Det optimala hade varit att 

kontakta alla folkbibliotek i Sverige med dessa frågor, men då både tids- och innehållsramen 

för denna uppsats inte möjliggjorde en sådan omfattande undersökning, föll valet på att 

istället utföra en pilotstudie. En annan nackdel som uppdagades under uppsatsskrivandet var 

det faktum att litteratururvalsgruppen ”bibliotekarien och deltagare” inte redogör för i vilken 
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grad som respektive grupp var ansvarig för litteraturvalet. Ytterligare en nackdel som 

uppdagats är att uppskatta hur tillförlitligt det är att bedöma böckers innehåll baserat på 

ämnesord och sökningar efter andra personers beskrivningar, utan att själv ha läst dem. 

Enligt undersökningen i denna uppsats visade det sig att LIBRIS har, baserat på resultatet av 

denna uppsats, en felmarginal på 33,33 %, då det fanns 12 titlar med centralt HBTQ-innehåll, 

och av dessa var det 4 stycken som inte hade ämnesord i LIBRIS som indikerade detta 

innehåll (titlar som förekommit på fler bibliotek har här räknats bort). Dock är indexering 

inte heller en objektiv vetenskap. Ett hjälpmedel i form av en trovärdig och heltäckande lista 

med HBTQ-titlar sammanställd av en organisation som är oberoende av förlag, LIBRIS och 

andra centrala aktörer hade varit en stor tillgång, både för framtida forskning, men även för 

personer som arbetar med eller letar efter titlar med dessa ämnen. 

8.4 Fortsatt forskning  

Det framkom redan i det inledande kapitlet i denna uppsats att det finns stora 

kunskapsluckor gällande bibliotek och HBTQ, även om det är mer vanligt att forskning 

utförs i en internationell kontext. Det framkom också att det är vanligare att ämnen som 

behandlar ämnesord, kunskapsorganisering, bestånd och kvalitet på HBTQ-litteratur står i 

fokus, och inte hur normbrytande litteratur i praktiken införlivas i bibliotekens verksamheter 

och läsfrämjande aktiviteter. Således finns det både stort utrymme och stor valfrihet gällande 

vilka ämnen som fortsatt forskning kan fokusera på. Enligt min mening kan det vara minst 

lika värdefullt att undersöka, och försöka utveckla, de ämnesord som finns och används för 

indexering av HBTQ-litteratur som det är att söka utröna vilka attityder som 

bibliotekspersonalen har gentemot normbrytande material.  

När jag sökte efter bibliotek som anordnade läsecirklar för ungdomar framkom det att 

många bibliotek som jag hörde av mig till eller vars hemsida jag besökte, inte anordnade 

dessa aktiviteter för ungdomar, medan sagostunder och andra läsfrämjande aktiviteter för 

bäbisar och barn var ytterst vanliga. Därigenom skulle det även vara intressant om det 

undersöks i vilken grad som ungdomar inkluderas i bibliotekens aktiviteter. Ytterligare ett 

ämnesområde som skulle kunna vara intressant är att undersöka hur mångfald i ett större 

perspektiv representeras i bibliotekens läsfrämjande verksamheter. 
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Bilaga 1  

Brev och enkät 

 

Hej, 

Mitt namn är Elin Nordqvist och skriver en magisteruppsats inom biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Umeå Universitet. Uppsatsen fokuserar på 

läsecirklar/bokklubbar för ungdomar, där huvudsakligen titlarna vid sådana aktiviteter är 

intressanta för undersökningen. Studien sker på en nationell nivå, där bibliotek i 20 av 

Sveriges län kontaktas med en förfrågan att bidra med information om detta. 

I uppsatsen kommer det inte framgå vilka specifika bibliotek som kontaktats i varje län, och 

av den anledningen är Ert bidrag anonymt där inga identifierande detaljer kommer 

nedtecknas. 

Längst ned i detta mail finns en enkät med två korta frågor, och en fråga där titlarna i 

läsecirklarna efterfrågas. Om Ni väljer att medverka och göra enkäten, bifoga den i ett mail 

och skicka till elin.nordqvist@hotmail.com senast den 17/12-19. 

Givetvis är Er medverkan helt frivillig, och har Ni några frågor eller funderingar, tveka inte 

att höra av Er! 

Vänliga hälsningar 

Elin Nordqvist 

Tel: 070-243 26 86 

E-post: elin.nordqvist@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:elin.nordqvist@hotmail.com
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Enkätundersökning: Läsecirklar för ungdomar 

Enkäten består av två korta frågor och en fråga där information angående vilka titlar som 

inkluderats i läsecirklar och/eller bokklubbar för ungdomar. När enkäten är besvarad, skicka 

den till elin.nordqvist@hotmail.com senast den 17/12-19. Tack för Er medverkan! 

Fråga 1: Anordnar ni läsecirklar för ungdomar? Sätt ett kryss för att markera svaret. 

JA [   ] NEJ [   ] 

Fråga 2: Generellt, hur väljs titlarna ut? Sätt ett kryss för att markera svaret. 

Personalen [   ] Deltagarna [   ] Både personal och deltagare [   ] Vet ej [   ] 

Fråga 3: Under perioden 2018-2019: vilka titlar har ingått i dessa aktiviteter?  

Författare/ Titel: 

 

 

  

mailto:elin.nordqvist@hotmail.com
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Bilaga 2  

Alla titlar 

I de fall som en titel var med på fler än en lista från respondenterna, har dubbletterna 

tagits bort från denna lista. Här presenteras titlarna i bokstavsordning för författarna. De 

grönmarkerade innebär ett centralt HBTQ-innehåll, medan de gulmarkerade indikerar ett 

sekundärt HBTQ-innehåll. 

1. Aciman, André Call me by your name (2007) 

2. Adams, Douglas/ Liftarens guide till galaxen (1979)   

3. Adeyemi, Tomi /Children of blood and bone (2018)  

4. Åhlund, Rebecka/ Flickan på tavlan (2013)   

5. Ajvide Lindqvist, John Låt den rätte komma in (2004) 

6. Åkerblom, Gull/ Johannesnatten (1992) 

7. Albert, Melissa/Hasselskogen (2018)  

8. Albertalli, Becky/ Love, Simon / Bara tre ord (2018/2016) 

9. Andrews, Jesse/ Me and Earl and the dying girl (2012) 

10. Angerborn, Ingelin/ För alltid (2009) 

11. Angerborn, Ingelin/ Hjärta av sten (2019)   

12. Applegate, Katherine/ Den fantastiska Ivan (2019)       

13. Arvidsson, Anna/ Ordbrodösen (2017)   

14. Askling, Emma/ Kompisar online (2018)  

15. Askungen (U.å.) 

16. Asptjärn, Åsa/ Konsten att ha sjukt låga förväntningar (2014) 

17. Atwood, Margaret/ Tjänarinnans berättelse (1986/2018) 

18. Backman, Fredrik/ En man som heter Ove (2012) 

19. Barr, Emily/ Flora Banks förlorade minne (2017)   

20. Beasley, Cassie/ Blodröd måne (2018)     

21. Bjärbo, Lisa/ Inuti huvudet är jag kul (2018)    

22. Black, Holly/ Den mörkaste delen av skogen (2017) 

23. Byng, Georgia/ Flickan utan näsa (2018) 

24. Cass, Kiera/ Ceremonin (2016)    

25. Cass, Kiera/ Den utvalda (2017)    

26. Cass, Kiera/ Eliten (2016)    

27. Christie, Agatha/ Och så var de bara en (1939/2014)   

28. Claesson, Maths/ Uttagningen (2013)   

29. Clare, Cassandra/ Stad av skuggor (2013) 

30. Collins, Suzanne/ Gregor från Ovanjord (2013) 

31. Collins, Suzanne/ Hungerspelen (2012) 

32. Condie, Ally/ Avgrunden (2019)      

33. Cowell, Cressida/ Magikernas tid (2018)   

34. Crowley, Cath/ Ord i djupaste blått (2018)   

35. Dashner, James/ Maze runner: The scorch trials (2014) 

36. DiTerlizzi, Tony/ Spiderwick (2004-2005)   

37. Ek, Elin, Athena - Grattis världen! Jag är här nu! (2018)   

38. Elfgren Bergmark, Sara & Strandberg, Mats/ Cirkeln (2013) 

39. Ende, Michael/ Den oändliga historien (1981) 

40. Erlandsson, Karin/ Pärlfiskaren (2017)     

41. Fitzpatrick, Becca/ Fallen ängel (2010) 
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42. Gaiman, Neil/ Nordiska myter (2018)  

43. Gaiman, Neil/ Odd och Frostjättarna (2010)   

44. Gerhardsen, Carin & Lidbeck, Petter/ Ett annat jag (2019)    

45. Green, John/ Förr eller senare exploderar jag (2013)   

46. Gripe, Maria/ Agnes Cecilia (1981) 

47. Han, Jenny/ To all the boys I've loved before  (2014) 

48. Hardinge, Frances/ Önskebrunnen (2019) 

49. Henriksson, Therese/ Kyla (2019)    

50. Ishiguro, Kazuo / Never let me go (2005)  

51. Jackson, Shirley/ Hemsökelsen på Hill house (1978/2018)   

52. Jackson, Shirley/Vi har alltid bott på slottet (1977/ 2017) 

53. Jakobsson Lund, Anna/ Equilibrium (2017) 

54. Johansson, Anna/ Alla små lögner (2019) 

55. Johansson, Ewa Christina/ Kråkslottet (2016)    

56. Jägerfeld, Jenny/ Comedy Queen (2018) 

57. Jägerfeld, Jenny/ Jag är ju så jävla easy going (2013) 

58. Kazen, Birgitta/ Ser du örnarna Dawit? (2017)    

59. Kincaid, Jamaica/ Lucy (1991)     

60. Laestadius, Ann-Helén/ Tio över ett  (2016)   

61. Lagerqvist, Camilla/ Cirkusflickan (2018)   

62. Leonard, M.G./ Kryp (2016) 

63. Lidbeck, Cecilia/ De försvunna (2017)   

64. Lidbeck, Petter/ Det mystiska huset (2017)   

65. Lindbäck, Johanna/ Min typ brorsa (2008)    

66. Linklater, Erik/ Det blåser på månen (1944)    

67. Long, Marie-Chantal/ Den blomstertid nu kommer (2015) 

68. Lövestam, Sara/ Skarven (2016) 

69. Lövestam, Sara/ Som eld (2015) 

70. Lowe, Katie/ Vredens gudinnor/The furies (2019)    

71. Lowry, Lois/ Den utvalde (1997/2014)    

72. Lundberg Hahn, Kerstin/ Drömbärarna (2014) 

73. Lundberg Hahn, Kerstin/ Min hemliga tvilling (2018)   

74. Maas, Sarah J./ Glastronen (2016) 

75. Mafi, Tahereh/ Rör mig inte (2012)    

76. Mathieu, Jennifer/ Moxie (2018)     

77. Melin, Mårten & Gunnarsson, Joakim/ Välkommen till Skogsbingelskolan (2016) 

78. Melin, Mårten/ Helt fantastiskt: 25 berättelser (2019) 

79. Melin, Mårten/ Husets hjärta (2019) 

80. Melin, Mårten/ Isdrottningen (2018)   

81. Melin, Mårten/ Som trolleri (2010)   

82. Morais, Richard C./ En fransk curry: 100 steg från Bombay till Paris (2014) 

83. Morpurgo, Michael/ Min vän Skuggan (2016)    

84. Murphy, Julie/ Dumplin’ (2016)     

85. Nicholls, David/ En dag (2010)     

86. Nilsson, Per/ Korpens sång (1994)  

87. Nordin, Magnus/ Midsommarmorden (2018)    

88. Nordin, Sofia/ Spring så fort du kan (2014) 

89. Ohlsson, Kristina/ Det magiska hjärtat (2016)    

90. Ohlsson, Kristina/ Zombiefeber (2016)    

91. Ollmark, Lena, Den förskräckliga historien om Lilla Hon (2017)   
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92. Olsson, Ingrid/ Långt ifrån cool (2008)   

93. Parr, Maria/ Min bästis målvakten (2018)   

94. Persson-Giolito, Malin/Störst av allt  (2016)   

95. Pessl, Marisha /Neverworld (2018)  

96. Pettersen, Siri/ Odinsbarn (2015)     

97. Riggs, Ransom/ Miss Peregrins hem för besynnerliga barn (2012) 

98. Riordan, Rick/ De dödas skepp (Magnus Chase 3) (2018) 

99. Riordan, Rick/ Krigarens svärd (Magnus Chase 1) (2016)    

100. Riordan, Rick/ Percy Jackson – Född till hjälte (2005) 

101. Riordan, Rick/ Percy Jackson och Kampen om labyrinten (2012)  

102. Riordan, Rick/ Percy Jackson och Monsterhavet  (2006)  

103. Riordan, Rick/ Percy Jackson och Striden om Olympen (2012)  

104. Riordan, Rick/ Percy Jackson och Titanens förbannelse (2012)  

105. Riordan, Rick/ Tors hammare(Magnus Chase 3) (2017) 

106. Roth, Veronica/ Divergent (2012)    

107. Rowling, J.K. /Fantastiska vidunder och var man finner dem: filmmanuset (2017) 

108. Säfström, Elin/ En väktares bekännelser (2016)  

109. Salmson, Jo, Stjärnstenen (2015)  

110. Salqvist, Eva/ Skuggorna på Frostbacken (2018) 

111. Sepetys, Ruta/ Tårar i havet (2016)   

112. Sten, Camilla & Sten, Viveca/ Sjörök (2017)    

113. Sten, Camilla och Sten, Viveca/ Mareld (2018) 

114. Strandberg, Mats/ Slutet (2018) 

115. Thomas, Angie/ The hate u give (2017)  

116. Tolkien, J.R.R/ Hobbiten (1937/2007)    

117. Townsend, Jessica/ Morrigan Crow 1 (Nevermoor) (2018)   

118. Trydal, Susanne & Åhlin, Daniel/ Staden under berget (Hallahem) (2018) 

119. Vallin Johansson, Pascale/ Systrarna av Silverdalen (2018) 

120. Volden Overdie, Ingrid/ Allt som räknas (2017) 

121. Wahldén, Christina/ Kort kjol (2001)   

122. Wahldén, Christina/ Spionen i äppelträdet (2018)  

123. Webster, Allayne L./ Kartongslottet (2018)   

124. Wennstam, Katarina/Flickan på hotellet (2017)   

125. Zusak, Markus/ Boktjuven (2008) 

  



  

44 

 

Bilaga 3  

Ämnesord HBTQ LIBRIS 

Hämtade via: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/ (2019-12-02) 

Ämnesord (barn): Relationer 

Bisexualitet 

Frånvarande föräldrar 

Förklädd till motsatt kön 

Homosexualitet 

Homosexuella föräldrar 

Kärlek 

Könsroller 

Mor och son 

Nätdejting 

Sex  

Egen notering: ordet ”sexualitet” finns inte med i ämnesordlistan för barn, även om det 

finns med i listan för vuxna. 

Ämnesord (barn): Kroppen 

Bisexualitet 

HBTQ 

Homosexualitet 

Intersexualism 

Könskorrigering 

Transpersoner 

Ämnesord (barn): Familjer 

Regnbågsfamiljer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/
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Bilaga 4  

Titlar HBTQ LIBRIS. Hämtade via http://libris.kb.se/ 

Call me by your name/ Aciman, André (http://libris.kb.se/bib/19527697?tab2=subj ) 

Tonårspojkar  (sao) 

Homosexuella ungdomar  (sao) 

Homosexuella män  (sao) 

Homosexualitet  (sao) 

Författare  (sao) 

Sommaren  (sao) 

Rädsla  (sao)

Antal bibliotek I 

Love, Simon/Bara tre ord/ Albertalli, Becky (http://libris.kb.se/bib/22410257?tab2=subj; 

http://libris.kb.se/bib/19413767?tab2=subj)  

Pojkar  (barn) 

Identitet  (barn) 

Homosexualitet  (barn) 

Utpressning  (barn) 

E-post  (barn) 

Hemligheter  (barn) 

Spela teater  (barn) 

Kärlek  (barn) 

Vänskap  (barn) 

Antal bibliotek: III

Den mörkaste delen av skogen/ Black, Holly. (http://libris.kb.se/bib/19733093?tab2=subj ) 

Flickor  (barn) 

Folktro  (barn) 

Övernaturliga väsen  (barn) 

Alver  (barn) 

Bortbytingar  (barn) 

Homosexualitet  (barn) 

Musik  (barn) 

Krigare  (barn) 

Naturen  (barn) 

Maktmissbruk  (barn) 

Sorg  (barn) 

Hemligheter  (barn) 

Barn och föräldrar  (barn) 

USA  

Övrigt: homosexualitet pojkar, inte flickor som framgår i ämnesorden 

(http://libris.kb.se/bib/19733093?tab2=abs ) 

Antal bibliotek: I 

 

Stad av skuggor/ Cass, Cassandra. (http://libris.kb.se/bib/13818468?tab2=subj ) 

Demoner  (barn) 

Hemligheter  (barn) 

Vampyrer  (barn) 

Maktkamp  (barn) 

Svek  (barn) 

Parallella världar  (barn) 

Homosexualitet  (barn) 

Kärlek  (barn) 

Vänskap  (barn) 

Magi  (barn)

USA  (barn) New York  (barn)

 

Övrigt: Homosexualitet, ej specificerat. 

Antal bibliotek: I 

http://libris.kb.se/
http://libris.kb.se/bib/19527697?tab2=subj
http://libris.kb.se/bib/22410257?tab2=subj
http://libris.kb.se/bib/19413767?tab2=subj
http://libris.kb.se/bib/19733093?tab2=subj
http://libris.kb.se/bib/19733093?tab2=abs
http://libris.kb.se/bib/13818468?tab2=subj
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Equilibrium/ Jakobsson Lund, Anna. (http://libris.kb.se/bib/20829809?tab2=subj ) 

Magi  (barn) 

Flykt  (barn) 

Identitet  (barn) 

Könsidentitet  (barn) 

Vänskap  (barn) 

Queer  (barn) 

 

Antal bibliotek: I 

Jag är ju så jävla easy going/ Jägerfeld, Jenny. (http://libris.kb.se/bib/14221636?tab2=abs ) 

Flickor  (barn) 

ADHD  (barn) 

Sjuka föräldrar  (barn) 

Depressioner  (barn) 

Fattigdom  (barn) 

Läkemedel  (barn) 

Droger  (barn) 

Langare  (barn) 

Homosexualitet  (barn) 

Kärlek  (barn) 

Stöld  (barn) 

Hot  (barn) 

Graviditeter  (barn) 

Stockholm  (barn) 

Aspudden  (barn)

Antal bibliotek: I 

Som eld/ Lövestam, Sara. (http://libris.kb.se/bib/17802541?tab2=subj ) 

Flickor  (barn) 

Kärlek  (barn) 

Homosexualitet  (barn) 

Sociala skillnader  (barn) 

Sommaren  (barn) 

Skärgårdar  (barn) 

Öar  (barn) 

Familjen  (barn) 

Antal bibliotek: II 

Skarven/ Lövestam, Sara. (http://libris.kb.se/bib/19424123?tab2=subj ) 

Öar  (barn) 

Skärgårdar  (barn) 

Sommarlov  (barn) 

Identitet  (barn) 

Transpersoner  (barn) 

Skarvar  (barn) 

Vänskap  (barn) 

Detektiver  (barn) 

Mord  (barn) 

 

Antal bibliotek: I 

 

 

 

 

 

http://libris.kb.se/bib/20829809?tab2=subj
http://libris.kb.se/bib/14221636?tab2=abs
http://libris.kb.se/bib/17802541?tab2=subj
http://libris.kb.se/bib/19424123?tab2=subj
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Bilaga 5  

Titlar HBTQ Text  

Kyla/ Henriksson, Therese. (http://libris.kb.se/bib/blmgdtv68vq9qdgh?tab2=subj ; 

https://bodensboklus.se/2019/11/04/therese-henriksson-berattar-om-romanen-kyla/) 

Syskon  (barn) 

Vintern  (barn) 

Frånvarande föräldrar  (barn) 

Elavbrott  (barn) 

Överlevnad  (barn) 

Kärlek  (barn) 

Katastrofer  (barn) 

Övrigt: Kärlek mellan män (obesvarad kärlek). 

Antal bibliotek: I 

Tors hammare/ Riordan, Rick. (http://libris.kb.se/bib/20006044?tab2=subj) 

Pojkar  (barn) 

Hemlös  (barn) 

Vapen  (barn) 

Gudar  (barn) 

Gudinnor  (barn) 

Nordisk mytologi (barn) 

Övrigt: Icke binära karaktärer (transsexualitet); pansexualitet 

(http://queerbooksforteens.com/2017/12/25/the-hammer-of-thor-magnus-chase-and-the-

gods-of-asgard-2/). 

Antal bibliotek: I 

 

De dödas skepp/ Riordan, Rick (http://libris.kb.se/bib/22413584?tab2=subj) 

Pojkar  (barn) 

Nordisk mytologi  (barn) 

Gudar  (barn) 

Gudinnor  (barn) 

Hemlös  (barn) 

Övrigt: Icke binära karaktärer (transsexualitet)/ pansexualitet 

(http://queerbooksforteens.com/2017/12/25/the-ship-of-the-dead-magnus-chase-and-the-

gods-of-asgard-3/) 

Antal bibliotek: I 

Cirkeln/ Strandberg, Mats & Bergmark Elfgren, Sara 

(http://libris.kb.se/bib/mxrg3845kkv9sksd?tab2=subj; 

https://bibliotek.sundsvall.se/web/arena/hbtq-boktips ”Lesbiska karaktärer”) 

Småstäder  (barn)  Magi  (barn) 

Samarbete  (barn)  Sverige  

Ondska  (barn)  Häxor  (barn) 

Självmord  (barn)  Flickor  (barn) 

Övrigt: Bisexualitet, inte nödvändigtvis lesbiska karaktärer. 

Antal bibliotek: III 

http://libris.kb.se/bib/blmgdtv68vq9qdgh?tab2=subj
https://bodensboklus.se/2019/11/04/therese-henriksson-berattar-om-romanen-kyla/
http://libris.kb.se/bib/20006044?tab2=subj
http://queerbooksforteens.com/2017/12/25/the-hammer-of-thor-magnus-chase-and-the-gods-of-asgard-2/
http://queerbooksforteens.com/2017/12/25/the-hammer-of-thor-magnus-chase-and-the-gods-of-asgard-2/
http://libris.kb.se/bib/22413584?tab2=subj
http://queerbooksforteens.com/2017/12/25/the-ship-of-the-dead-magnus-chase-and-the-gods-of-asgard-3/
http://queerbooksforteens.com/2017/12/25/the-ship-of-the-dead-magnus-chase-and-the-gods-of-asgard-3/
http://libris.kb.se/bib/mxrg3845kkv9sksd?tab2=subj
https://bibliotek.sundsvall.se/web/arena/hbtq-boktips

