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Sammanfattning 

HBTQ-personer är en utsatt minoritetsgrupp i samhället på grund av heteronormen. De 

mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen påpekar alla människors lika värde och 

barnens specifika rättigheter, medan Bibliotekslagen och folkbiblioteksmanifestet i sin tur 

säger att folkbiblioteken ska vara till för alla och att barn och ungdomar speciellt ska 

prioriteras i bibliotekens verksamhet. Dessa skrifter ligger som bakgrund för mitt val att 

utvärdera om och hur HBTQ-teman i barn- och ungdomsböcker lyfts fram på folkbibliotek 

genom ämnesordsindexering. Utvärderingen är en så kallad mål-resultatutvärdering som har 

tittat på ämnesordsindexering som ett resultat av de övergripande mål för 

biblioteksverksamheten som kan utläsas explicit eller implicit i de offentliga skrifter som 

nämnts ovan. Målen för ämnesordsindexering är att användarna skall kunna hitta den litteratur 

de söker i bibliotekens kataloger och i fallet för den här utvärderingen var det specifikt 

HBTQ-teman i böcker som eftersöktes. Utvärderingen ser närmare på ämnesordslistorna ”Att 

indexera skönlitteratur” för att se vilka förutsättningar dessa ger för indexering inom HBTQ-

området, och går sedan vidare till att se hur 31 olika böcker med HBTQ-tematiskt innehåll 

indexerats på tolv olika svenska folkbibliotek.  

     Ämnesordsindexering för barn och ungdomslitteratur visar sig vara bristfällig både till 

konstruktion och till användande, då det finns alltför få, snäva, breda eller stela termer för att 

kunna beskriva alla viktiga aspekter inom området. Indexeringen fungerar bäst för manlig 

homosexualitet, trots att pojkarna inte har något eget indexeringsord som differentierar dem 

från homosexuella flickor. Dessa har i sin tur på vissa ställen fått låna in ämnesordet ”lesbisk 

kärlek” från vuxenordlistan, men detta gjordes endast på två av tolv bibliotek. 

    Som slutsats efterlyses som åtgärder fler och modernare ämnesord, bättre kunskap hos de 

som indexerar, samt chansen att låta allmänheten hjälpa till att sätta ämnesord eller sociala 

taggar på böcker då tiden och kunskapen hos indexerarna inte räcker till. 

     Tips på vidare studie är att göra en användarundersökning för att se vilka ord som faktiskt 

används vid sökningar efter HBTQ-böcker, så att det kan ge en idé om vilka ord som bör 

användas vid indexeringen. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

"Varför måste man inte komma ut som hetero?" frågar sig Rädda Barnens Ungdomsförbund i 

en rapport om normer kring sexualitet och kön hos barn och unga (Sjögren och Jonstoij, 

2009). Svaret på denna fråga är att vi lever i ett heteronormativt samhälle, där man något 

krasst kan säga att alla förväntas vara heterosexuella tills motsatsen bevisats. Allting omkring 

oss, från uppdelningen av leksaker för pojkar och flickor, till det bemötande kvinnor får hos 

gynekologen, visar oss att det finns vissa förväntningar på hur män och kvinnor, flickor och 

pojkar, ska vara och uppträda, och vem de ska bli sexuellt attraherade av. Hela vårt samhälle 

är baserat på uppfattningen om heterosexuella män och kvinnor, vilka utgör en majoritet av 

befolkningen. Detta kan antingen medvetet eller omedvetet leda till att minoritetsgrupper som 

homosexuella, bisexuella och transpersoner utesluts och/eller diskrimineras.     

     Både UNESCOs folkbiblioteksmanifest och Bibliotekslagen (1996:1596) säger att 

biblioteken ska vara till för alla, även minoritetsgrupper, och ägna särskild uppmärksamhet åt 

barns och ungas behov. För ytterligare förtydligande av HBTQ-personers rättigheter finns 

även Yogyakartaprinciperna om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga 

rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet (Regeringskansliet, 2010). 

Sammantaget finns det alltså en del lagar, regler och skrivelser både på internationell och 

nationell nivå som pekar på att målgruppen för den här utvärderingen - barn och ungdomar i 

behov av material som rör homo-, bisexualitet, transpersoner och queer (HBTQ) - är en grupp 

vars informationsbehov inte bara bör finnas representerat, utan även prioriterat. Detta på 

grund av bibliotekslagens fokus på barn och ungdomar, med grund i Barnkonventionen som 

kommer att presenteras närmare senare.  

     Att böcker har betydelse råder det ingen tvekan om. Författaren David Levithan förklarar i 

förordet till Martins och Murdocks how-to-do-it manual för bibliotekarier. 

Books matter. It's true. I've seen it. I've read the e-mails. I've seen some of the kids. I've 

seen how it works. The right book at the right time can make such a difference. Books do 

not create identities, but they can affirm identities. A single book cannot make a reader at 

home in the world, but it can make that reader know that she or he is not alone (Martin 

och Murdock, 2007, s. ix-x). 

Vidare säger Martin och Murdock att en bra HBTQ-roman för ungdomar som är homo-, bi-, 

transsexuella, queer eller osäkra på sin sexualitet och sitt genus låter dem uppleva känslor 
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genom någon annan, och därmed öka sitt självförtroende för att kunna arbeta sig igenom sina 

egna känslomässiga frågor eller hinder (2007, s. 82-83). 

     Ett sätt att synliggöra den här litteraturen så att den når fram till de barn och ungdomar 

som är i behov av den är genom indexeringen i själva katalogposten. Indexeringen av 

skönlitteratur har länge varit problematisk då det innan Svensk Biblioteksförening 

publicerade sina handledningar och ämnesordslistor 2004 inte fanns några tydliga direktiv för 

hur detta skulle utföras. Allt som oftast fick skönlitterära böcker endast ämnesordet 

"skönlitteratur", vilket inte gjorde det lätt för användarna att hitta just den sorts skönlitteratur 

de var intresserade av. Något som problematiserar indexering av skönlitteratur i jämförelse 

med indexering av facklitteratur är tidsbrist hos indexerarna. Facklitteratur har 

innehållsförteckningar som gör det lättare att se vad en bok handlar om. Baksidestexten på en 

skönlitterär bok kan ofta vara fragmentarisk, medan andra böcker inte har någon baksidestext 

över huvud taget som berättar om innehållet.  Indexerare ute på biblioteken har inte tid att 

läsa alla böcker, varför det kan vara svårt att hitta lämpliga ämnesord att representera 

litteraturen.  

     I den här utvärderingen är det ämnesordsindexeringen av skönlitteratur med HBTQ-teman 

för barn och ungdomar som är i fokus, genom en kritisk granskning av de ämnesordslistor 

som Svensk Biblioteksförening tillhandahållit, och hur dessa sedan används praktiskt ute på 

svenska folkbibliotek.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med min utvärdering är att se om och hur HBTQ-teman i barn- och ungdomsböcker 

lyfts fram på folkbibliotek genom ämnesordsindexering.  

 

1.3 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning synliggör de kontrollerade vokabulären HBTQ-teman?  

 Uppmärksammas HBTQ-teman i skönlitteratur för barn och ungdomar genom 

ämnesordsindexering? 

 Vilka olika slags sexualiteter återfinns i litteraturen genom ämnesordsindexeringen?  

 Använder biblioteken sig av möjligheten att skapa egna ämnesord för HBTQ-teman? 
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1.4 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att presentera en överblick över hur indexering fungerar, och 

över de skrifter som kan anses ge en bakgrund och ett mål för vad som skall göras för 

låntagare i behov av HBTQ-material. Förhoppningsvis implementeras detta på folkbiblioteken 

på olika sätt, bland annat genom indexering som är denna utvärderings fokus. 

 

1.4.1 Ämnesordsindexering med Svenska ämnesord (SAO) 

Syftet med ämnesordsindexering är att ge användarna, vare sig de är biblioteksbesökare eller 

personal, bästa möjliga återvinning då de söker litteratur. De titlar som kommer fram vid en 

sökning på de kontrollerade ämnesorden ska förhoppningsvis vara relevanta (handla om just 

det som sökningen avsåg) och dessutom vara så många som möjligt av de relevanta titlar som 

överhuvudtaget finns i katalogen (Hellsten, 1997).  

     Ämnesordssystemet har SAB-klassifikationen som systematik, inte en fristående 

tesaurustruktur. Detta innebär att i princip alla ämnesorden kan kopplas till en eller flera av 

SAB-systemets klassifikationer, istället för att endast vara en ostrukturerad lista av ord. Att 

låta ämnesordslistorna följa SAB-systemets form ansågs fördelaktigt då det sparade både tid 

och pengar då själva ämnesordssystemet skapades. Gruppen som arbetade med att skapa 

ämnesordslistorna hade en färdig struktur att följa istället för att sammanställa något helt nytt. 

Att följa SAB-systemet underlättade även konsekvens och förutsägbarhet i både klassificering 

och indexering då be båda var kopplade till varandra och personal och användare slipper lära 

sig två helt olika system (ibid.). Indexering med ämnesord var i första hand endast tänkt för 

facklitteratur, vilket underlättades genom att den här sortens litteratur oftast har tydliga 

innehållsförteckningar, men skönlitteraturen fick 2004 sina egna ämnesordslistor "Att 

indexera skönlitteratur".  

     Den viktiga skillnaden mellan ämnesord och klassificering, som annars liknar varandra till 

ordval och struktur, är att "ämnesord betonar skillnaderna mellan dokument och uttrycker det 

specifika med dem, medan klassifikationskoderna uttrycker det gemensamma för dokumenten 

med samma klassifikation" (ibid. s. 21). För att denna differentiering mellan böcker ska kunna 

uppnås är det viktigt att ge så specifika ämnesord som möjligt som lyfter fram det unika 

innehållet i varje bok. Att även inkludera hierarkiskt överordnade termer är dock viktigt för att 

ge större återvinningsmöjligheter (ibid. s. 28-29). Om en bok handlar om lesbisk kärlek bör 
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den få det ämnesordet, men även "homosexualitet" kan vara ett relevant ord som är hierarkiskt 

överordnat och kan gruppera både manlig och kvinnlig homosexualitet.  

     Arbetet med indexering består av olika delmoment. Först görs en innehållsanalys för att 

bestämma vad det aktuella dokumentet (till exempel boken) handlar om, sedan sker ett val av 

ämnesord för att beskriva vad dokumentet handlar om. Efter detta görs en ämnesordskontroll 

för att kontrollera till exempel synonymer (så att inte olika ämnesord används för att beskriva 

samma sak) och göra nödvändiga hänvisningar och anmärkningar (hänvisa från en term till en 

annan för att leda användarna rätt), och sist görs ett bestämmande av ordningsföljd för 

ämnesorden som blivit tilldelade till dokumentet (ibid. s.25-32). 

 

1.4.2 Offentliga skrifter 

Yogyakartaprinciperna om tillämpning av det internationella skyddet för de mänskliga 

rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet antogs 2006 (Regeringskansliet, 

2010, s. 6). Människorättsorganisationen ansåg att det var viktigt att få en enhetlig förståelse 

av det internationella skyddet för de mänskliga rättigheterna just vad gäller sexuell läggning 

och könsidentitet utan diskriminerande åtskillnad. Å deras vägnar åtog sig därför 

Internationella juristkommissionen och International Service for Human Rights 

(internationella enheten för mänskliga rättigheter) att sammanhållet klargöra ländernas 

skyldigheter inom ramen för det befintliga skyddet av de mänskliga rättigheterna genom en 

uppsättning internationella rättsprinciper. Yogyakartaprinciperna inleds med ett klargörande 

av de mänskliga rättigheternas spännvidd.  

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är 

universella, beroende av varandra, odelbara och ömsesidigt samverkande. Sexuell läggning och 

könsidentitet är en integrerad del av varje enskild persons värdighet och mänsklighet och får inte 

utgöra grunden för diskriminering eller övergrepp (Regeringskansliet, 2010, s. 6). 

Yogyakartaprinciperna är totalt 29 till antalet, varav en del är av vikt just för den här 

utvärderingen. 

 Princip 1: Rätten till ett allmänt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 

 Princip 2: Rätten till likabehandling och icke-diskriminering 

 Princip 19: Rätten till yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Denna princip berör bland annat 

rätten att söka, ta emot och vidarebefordra information och idéer av alla slag, 
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inklusive med avseende på de mänskliga rättigheterna, sexuell läggning och 

könsidentitet, med alla hjälpmedel och utan gränser (Regeringskansliet, 2010, s. 20). 

     I UNESCOs (FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation) 

folkbiblioteksmanifest från 1994 (UNESCO, 1995) och även i Bibliotekslagen (1996:1596) 

trycks det på att folkbiblioteken är till för alla, ska hjälpa till att tillgodose användarnas 

informationsbehov och att man skall "ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 

genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 

att främja språkutveckling och stimulera till läsning" (Bibliotekslagen 9§).  

     Det särskilda fokus på barn och ungdomar i folkbiblioteksmanifestet och Bibliotekslagen 

kan med all säkerhet spåras tillbaka till Barnkonventionen. FN:s generalförsamling antog 

konventionen om barnets rättigheter den 20:e november 1989, och den trädde i kraft som 

internationell lag i september 1990. Konventionen är mer än bara en deklaration om idéer; den 

är ett lagligt bindande dokument som övervakas av en barnrättskommitté (UNICEF, n.d.) . 

Barnkonventionens artikel 13 säger att: "Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och 

tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel 

som barnet väljer." Artikel 17 fortsätter med att poängtera massmedias roll i detta, och säger 

att konventionsstaterna "skall säkerställa att barnet har tillgång till information och material 

från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess 

sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa." Detta genom att bland 

annat uppmuntra produktion och spridning av barnböcker.  

 

1.5 Avgränsningar 

Den här utvärderingen berör endast ämnesordsindexeringen av böcker, inte dess 

katalogisering eller klassificering; detta på grund av att det är på den här nivån som 

personalen på biblioteken som själva arbetar med indexering har störst möjlighet att påverka. 

Biblioteken i Sverige köper i stor utsträckning in färdiga katalogposter, men kan ändå ta bort 

ord eller lägga till egna ämnesord i indexeringen. Här finns alltså den mänskliga faktorn kvar, 

vilket lämnar plats för vissa variationer mellan de olika biblioteken.  

     Jag kommer att studera skönlitteratur för barn- och ungdomar på svenska folkbibliotek. 

Därmed har jag valt bort facklitteratur och forskningsbibliotek. Facklitteraturen har valts bort 

på grund av att det är mycket lättare att indexera en bok som har en tydlig 
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innehållsförteckning. Valet att studera endast folkbibliotek var synnerligen enkelt då dessa i 

mycket högre grad än forskningsbiblioteken fokuserar på barn- och ungdomslitteratur.  

     Skönlitteratur får här representeras endast av fiktiva prosatexter, vilket utesluter annat som 

skulle kunna räknas till denna kategori; såsom biografier, dramatik och poesi. Skönlitteraturen 

som berörs i utvärderingen är dessutom endast texter på svenska; vare sig det är svenska som 

originalspråk eller via översättning. 

     Slutligen kommer utvärderingen endast att fokusera på indexeringen av fysiska böcker, 

inte poster om ljudböcker, e-böcker, talböcker eller annan media.    

 

1.6 Förkunskap 

Jag är väldigt intresserad av HBTQ-litteratur och läser gärna de här böckerna privat. Av de 

skönlitterära böcker som används i utvärderingen har jag läst en del, inte alla, men nog många 

som därmed har blivit handplockade av mig på grund av dess innehåll. Detta ger mig 

säkerligen mer förkunskaper om vissa av böckerna än de som arbetar med indexeringen har, 

eftersom de inte har tid att läsa alla böcker till fullo. Jag har därmed lyxen att ibland kunna 

säga om baksidestexterna representerar innehållet i boken på ett rättvist sätt. Det är just därför 

att jag har denna förkunskap som Sandor slash Ida av Sara Kadefors valts ut till 

utvärderingen, då jag på förhand vet att baksidestexten inte speglar bokens innehåll. På grund 

av detta tyckte jag att det skulle vara intressant att studera indexeringen av denna bok.    

 

1.7 Definitioner och termförklaringar 

LIBRIS 

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- 

och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här kan man hitta närmare 6 miljoner 

böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material med mera, 

från cirka 300 biblioteksenheter. Ansvar för drift och utveckling av LIBRIS har Kungliga 

biblioteket, Nationell samverkan, Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser 

(Kungliga biblioteket, n.d.). 

 

HBTQ 

HBT, förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner, anses vara ett neutralt 

samlingsbegrepp i samband med frågor om sexuell läggning och könsidentitet (NE, 2012a). 
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Hos NE har man dock uteslutit Q:et, som står för "queer", vilket kommer få sin förklaring 

nedan. 

 

Hetero-, homo-, och bisexualitet 

Heterosexualitet innebär könsdrift riktad mot det motsatta könet; i motsats till homosexualitet 

och bisexualitet, där homosexualitet är en dragning riktad till personer av samma kön som ens 

eget, både sexuellt och känslomässigt, medan bisexualitet definieras som känslomässig och 

sexuell dragning till personer av båda könen, där den bisexuelle har förmåga till såväl 

heterosexuella som homosexuella relationer (NE, 2012b; 2012c; 2012d). 

 

Transvestism 

Transvestism definieras enligt NE som ett "behov av att klä sig i det motsatta könets kläder" 

(2012e). Begreppet är icke att förväxlas med transsexualism. 

 

Transsexualism 

Är ett tillstånd som "kännetecknas av en motsättning mellan individens biologiska kön och 

den av individen upplevda könsidentiteten, 'jag är en kvinna instängd i en mans kropp', varvid 

ett s.k. könsbyte oftast ses som den enda lösningen på identitetskonflikten" (NE, 2012f).   

 

Transpersoner 

En "samlingsterm för personer som ifrågasätter den könstillhörighet de tilldelades vid 

födelsen och därför permanent eller tidvis överskrider biologiska och/eller sociala 

könsgränser" (NE, 2012h).  

 

Intersexualitet 

Är en "medicinsk term för förhållandet att ett barn vid födelsen befinns ha osäker 

könstillhörighet på grund av att de yttre könsorganen inte är entydigt manliga eller kvinnliga" 

(NE, 2012h).  

 

Queer 

Queer är ett väldigt svårdefinierat begrepp. Enligt Wiktorsson (2005), kan det ha två olika 

betydelser som dels handlar om en akademisk forskningsposition där man studerar det som 
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anses "normalt" och hur normer skapas och upprätthålls, istället för att studera det som 

undviker från normen, och dels en aktivistisk motrörelse mot heteronormativitet som förutom 

HBT-personer även kan innefatta personer som identifierar sig som heterosexuella. 

     Queer kan dock även sägas vara ett identitetsbegrepp. "Jag är queer". Ordet får i detta 

sammanhang en roll som samlingsord för alla de som inte identifierar sig själva som 

heterosexuella. Queer kan alltså även definieras som ett samlingsbegrepp för bland annat 

homo-, bi-, och transpersoner, men kan även innefatta andra grupper som inte benämns i den 

här utvärderingen.  

 

Heteronormen 

NE beskriver detta som "den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och 

förväntade i ett samhälle" (2012i). 

  

Tvåkönsnormen 

Tvåkönsnormen är den norm som säger att det endast finns två kön i samhället; man och 

kvinna, och att alla människor tillhör ett av dessa kön. Det biologiska könet som en individ 

fötts med är enligt denna norm det som bestämmer dennes könsidentitet (det kön en person 

själv upplever sig tillhöra) och könsuttryck (det kön en person uttrycker sig som genom 

klädsel och annat) (Darj och Nathorst-Böös, 2010).  
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2. Tidigare forskning 

Det mesta av den internationella forskningen kring HBTQ-frågor på bibliotek kommer från 

USA, men jag har även hittat texter kring Kanadensiska och Brittiska förhållanden. Vad jag 

har kunnat se så finns det inte särskilt mycket svensk forskning på området. Det mesta jag 

hittat har varit magister- och masteruppsatser, främst från Bibliotekshögskolan i Borås. Jag är 

medveten om att uppsatser på den här nivån inte kan sammanställas med forskning, och därför 

har jag använt de uppsatser jag läst och som refereras i texten (och ytterligare fler som inte 

nämns vid namn) mest som inspirationskällor för ytterligare tankegångar, och för att hitta 

ytterligare tips på forskning. Jag kommer i det här avsnittet att presentera en del av den 

internationella forskning och de uppsatser som är relevanta för kontexten av min utvärdering, 

och för hur jag gjort min värdebedömning.  

     Bland det första jag reagerade på då jag sökte material och forskning på området och som 

gav mig en specifik problematik att ha i fokus är det varnande finger som höjts av Karin 

Lenke i rapporten ”HBT i utveckling” från 2008, gällande t:et i HBT:  

Fortfarande måste många – både hbt-organisationer och andra som aktörer som arbetar med hbt-

frågor – rannsaka sig själva för att se till att inte t:et i hbt glöms bort. På svenska fungerar hbt-

begreppet som en påminnelse om att frågorna oftast kan, bör och ska hanteras tillsammans. […] 

Ändå är det viktigt att tänka på att inte bara slentrianmässigt slänga sig med dessa termer om man i 

själva verket bara arbetar med hb-frågor, det vill säga inkludera t:et utan att reflektera över vad det 

innebär. (s. 29)  

Citatet ovan gav mig en tankeställare kring transpersoners inkludering i HBTQ-frågor, och 

fick mig att vilja ha ett ytterligare särskilt fokus på deras situation i min utvärdering. 

     Sedan 1:a januari 2009 är "könsöverskridande identitet eller uttryck" inkluderat i 

Diskrimineringslagens (2008:567) §1 som säger att lagens ändamål är att "motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder." Lagen är dock ganska speciellt 

inriktad på särskilda institutioner och områden såsom skolan, arbetslivet, sjukvården och 

socialtjänsten, vilket i sin tur kan kopplas till att det är främst inom dessa områden som 

forskningen kring transpersoner går att finna (RFSL Ungdom, n.d.).      

     Transformering.se är en webbsida för och om transpersoner och transsexualism skapad av 

RFSL Ungdom (n.d.). Där finns bland annat material och tips för professionella som arbetar 

med ungdomar och kan komma att stöta på transsexuella. Även här är dock materialet starkt 
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inriktat mot personal inom skolan och vården. Det saknas alltså forskning som i någon större 

grad kan användas av professionella inom andra områden, som ändå kan komma att möta 

transsexuella, såsom på biblioteken. En av rapporterna som går att finna via 

Transformering.se är '"Är du kille eller tjej?" - En intervjustudie om unga transpersoners 

livsvillkor' (Darj och Nathorst-Böös, 2010) där även de påpekar att HBTQ i princip fungerar 

som en synonym till homosexuell och att transfrågorna ofta glöms bort. Vidare säger de också 

att frågor som rör transpersoner är ett eftersatt område när det gäller forskning och 

kunskapsproduktion. De nämner dock även vissa svårigheter som transpersoner möter i 

vardagen, såsom tillfällen då de måste visa legitimation, där införskaffande av bibliotekskort 

togs med som exempel. Transungdomar har upplevt detta som jobbigt då en biologisk tjej 

som lever som kille (eller tvärt om) måste visa en legitimation som har ett namn och ett kön 

som personen själv inte identifierar sig med, och riskerar att mötas av reaktionen "det där är 

inte du". Bristen på forskning och information om transpersoner i allmänhet gör det svårare 

att inkludera dem i arbetet på offentliga platser såsom folkbibliotek. I utvärderingen framgår 

att det verkar finnas en allmän brist på kunskap om transfrågor i bibliotekssammanhang, men 

detta kan säkerligen förklaras av den stora bristen på forskning på området och information 

från de insatta, såsom RFSL Ungdom. Att det råder oklarheter kring definitioner av termer 

inom transfrågor och skillnaden mellan dem (se avsnittet ”Definitioner och termförklaringar”) 

blir tydligt i resultatet av denna utvärdering. Bristen på kunskap inom transfrågor leder alltså 

till osäkerhet vid ämnesordsindexering och försvårar synliggörandet av böcker med 

transinnehåll.       

     Den mesta forskningen kring HBTQ-personers, och då främst ungdomarnas, 

informationsbehov kommer från amerikanska förhållanden, men då människor i liknande 

livssituationer inom det västerländska samhället sannolikt också har liknande 

informationsbehov kommer jag att använda den internationella forskningen som bakgrund i 

utvärderingen. HBTQ-barn och -ungdomar kan ha ett informationsbehov som de kanske 

varken kan eller vill få tillfredsställt genom att tala med någon närstående, och vänder sig då 

istället till andra källor, såsom litteraturen.  

     Joyce (2000) diskuterar olika undersökningar av HBTQ-personers informationsbehov och 

citeras i Alexander och Miselis (2007), där han talar om att det gick att se mönster genom 

samtliga undersökningar. Joyce menade att samtliga studier hade kommit fram till att 

biblioteken var den viktigaste informationskällan för HBTQ-personer och att det som gruppen 
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sökte på biblioteken var "information about understanding their gay identities, coming out, 

learning gay social 'rules', and where to connect with others like them" (Alexander och 

Miselis, 2007, s. 45). Vidare poängterar Alexander och Miselis också att det inte bara är 

HBTQ-personerna själva som är i behov av informationen, utan även deras vänner och 

anhöriga, lärare, kuratorer, präster och egentligen alla professionella som arbetar med att 

serva allmänheten. 

        Michael Cart skriver i en artikel först publicerad 2002 att det finns en aura av rädsla, 

eller åtminstone en oro, rörande HBTQ-litteratur som infekterar allt ifrån 

publiceringsbranchen till folkbibliotek, skolbibliotek, klassrum, bokhandlar, och alla andra 

platser där "books are acquired, read, studied, debated, discussed, sold, or - worse - ignored - 

or even worse - self-censored or banned" (Cart, 2007, s. 90). De som får lida av detta, menar 

Cart, är såklart ungdomarna. De homosexuella, bisexuella och transsexuella är utsatta på 

grund av att de är marginaliserade i livet och osynliga i litteraturen, men de heterosexuella 

drabbas också. De går miste om litteratur som skulle kunna humanisera homosexualitet och 

homosexuella, istället för att demonisera, och därmed skapa bättre förståelse. 

     Som nämnt tidigare är det ingen tvekan om att litteraturen och böckerna är viktiga, men 

även bibliotekarien är en resurs som inte bör glömmas bort. Cart talar om hur han själv blivit 

berörd av historier han fått höra av bibliotekarier om "the experiences they have with troubled 

teens who, beginning to realize they might be gay or lesbian, turn to them as caring adults 

who can be trusted with their innermost feelings" (2007, s. 91). Martin och Murdocks 

"Serving lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning teens: a how-to-do-it manual for 

librarians" (2007) innehåller en hel del diskussioner kring hur bibliotekariernas egna åsikter 

och världsbild påverkar det bemötande som HBTQ-personer får på biblioteken. Då detta 

ligger utanför det främsta fokuset för min utvärdering kommer jag inte gå in djupare på detta, 

men läsningen är både intressant och nyttig.  

     Trots bibliotekariernas värde är det däremot inte alls så självklart att den resurs de faktiskt 

är utnyttjas av de som söker HBTQ-material. Paulette Rothbauer (2004) genomförde en studie 

där hon genom intervjuer med 17 unga kvinnor mellan 18-23, som själva identifierade sig 

som lesbiska eller queer, ville veta hur de gick tillväga för att hitta böcker och annat material 

med HBTQ-innehåll för nöjesläsning. Biblioteket i sig självt med sina hyllor av böcker, 

databaser och katalog ansågs vara en viktig resurs, men däremot var det ingen av de 

intervjuade unga kvinnorna som använde sig av bibliotekarier för att hitta det material de 
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sökte, istället litade de på sin egen informationskompetens och fann de inte själva vad de 

sökte godtog de helt enkelt en egenhändigt skapad förklaring om att biblioteken inte hade vad 

de var ute efter (2004, s. 99-100). Istället för att be bibliotekarier om hjälp sökte de unga 

kvinnorna böcker på Internet genom sökmotorer. Där kunde de hitta listor över för dem 

relevant litteratur, som de sedan allt som oftast kunde söka vidare efter på online-bokhandlars 

hemsidor, till exempel Amazon.com, för att finna ytterligare information om boken såsom ett 

abstract, eller en recension. De köpte däremot sällan böckerna, utan gick i tredje led vidare till 

att söka efter en bok som verkade intressant i sitt biblioteks webbkatalog. För att hitta 

intressanta böcker som innehöll lesbiskt tema på något sätt, använde sig de intervjuade 

kvinnorna alltså till mycket liten del av bibliotekens indexering vid sina sökningar. 

Intervjupersonerna hade berättat att de oftast inte kunde hitta det de sökte direkt i 

bibliotekskatalogen, och blev därför tvungna att gå omvägar. 

     Redan för över tjugo år sedan pekade Yvonne Raafiaub (1991) på svårigheterna i att hitta 

lesbisk litteratur i bibliotekskataloger, som hänvisas till i Rothbauer (2004), och där problem 

med indexeringsspråket och alltför breda indexeringstermer som till största majoritet 

återvinner information med manligt fokus var en av de svårigheter som presenterades. Vidare 

skriver Rothbauer att en indexering med endast ämnesordet "Homosexuality - Fiction" inte 

tillnärmelsevis räcker till. Ingen av de 17 unga kvinnorna hon intervjuade uppgav att de 

någonsin använt "homosexuality" i sina sökningar; istället talade de om ord som "lesbian", 

"gay" och "queer" vilket indikerade att en djupindexering (Hellsten, 1997, s. 19) med mer 

kontextuellt relevanta ämnesord behövs för att potentiella låntagare lättare ska kunna hitta 

litteratur med lesbiskt innehåll eller andra mer specifika önskemål inom HBTQ (s. 97). Även 

detta resonemang diskuteras av Martin och Murdock, där de ger tips och exempel på hur man 

kan tänka då man söker HBTQ-litteratur för att få bästa möjliga återvinningsgrad, vilket ofta 

handlar om att koppla ihop söktermer och inte nöja sig med endast "homosexual" eller "gay" 

(2007, s. 54-56).          

     Jo Bates och Jennifer Rowley skrev 2010 en artikel i Journal of Documentation, "Social 

reproduction and exclusion in subject indexing: A comparison of public library OPACs and 

LibraryThing folksonomy". De gjorde en kritisk studie av bristerna i den brittiska 

ämnesordsindexeringen på folkbibliotek, och jämförde detta mot möjligheterna att integrera 

nya termer via sociala taggar i LibraryThing i bibliotekens OPACs (Bates och Rowley, 2010). 

De områden som användes som exempel i undersökningen var HBTQ-litteratur samt litteratur 
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om och av etniska minoritetsgrupper. Författarna menade att de fasta sökorden och tesauren i 

bibliotekens OPAC inte var optimala då de termer som användes var för formella, och 

antingen för smala eller för inkluderande, vilket försvårade informationsåtervinningen, och 

även listades i plural, medan användarna ofta gjorde sina sökningar i singular ("gay" och 

"lesbian" istället för "gays" och "lesbians") och använde sig av ett mer vardagligt språk än de 

som använts vid indexeringen. Att det är få personer som arbetar med indexeringen ansågs 

också kunna påverka resultatet genom att de representerar en begränsad världsbild och då inte 

kan spegla området utifrån ett bredare perspektiv. LibraryThings sociala taggar, menar 

författarna, fungerade väldigt bra då det gällde HBTQ-litteraturen, men inte lika bra för de 

etniska minoriteterna. De människor som satte taggar i LibraryThing är kunniga i ämnet, har 

läst böckerna och representerar en uppsjö av olika världsbilder som gör taggningen mer 

objektiv. Ett varnande finger höjdes dock för att man missar en grupp av socioekonomiskt 

utsatta människor som inte har tillgång till egna datorer och internet, eller tiden att lägga ner 

på att engagera sig i taggningen. I en masteruppsats från Uppsala Universitet 2012 undersökte 

Lina Nääs samma problematik i Svenska förhållanden; om sociala taggar från LibraryThing 

skulle kunna ersätta ämnesindexering med fasta termer på folkbibliotek (Nääs, 2012). Nääs 

kom fram till liknande slutsatser som i ovan nämnda studie av Bates och Rowley och såg både 

för- och nackdelar med den klassiska ämnesordsindexeringen och den sociala taggningen. 

Hon ansåg dock att just LibraryThings taggar inte var de optimala att använda sig av för 

svensk skönlitteratur då det är en sida för internationella användare och de svenska taggarna 

var väldigt få. Däremot såg hon tydliga fördelar med ämneskunskapen och ordvalen hos 

LibraryThings användare; de lyckades fånga upp betydligt fler aspekter av HBTQ-litteraturen 

än ämnesordsindexeringens fasta termer.  

     Till sist vill jag även nämna en annan variant för att underlätta återvinningen av 

information som presenteras av Hillary Potts, där hon jämförde tre olika onlinekataloger; 

Amazon.com, Library of Congress, och The British Library (2003). Summan av hennes 

undersökning är i princip att bibliotekens webbkataloger skulle tjäna på att vara mer som 

Amazons webbutik. Hon ursäktar sig till och med då hon säger att hon inte menar att göra en 

reklamkampanj för Amazon, men att där finns tydliga fördelar med hur litteraturen 

presenteras hos dem (och andra online-bokhandlar, men just här var det Amazon som fick stå 

som exempel) som inte kan förbises. Potts menar att medan Amazon visserligen inte kan 

jämställas med de två biblioteken i undersökningen (som båda är väldigt gamla) när det gäller 
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bestånd av äldre litteratur, så finns där dock ett ansenligt antal skönlitterära och 

verklighetsbaserade böcker med HBTQ-innehåll som listas med objektiva ämnesord utan de 

föråldrade värderingar som ofta finns inlagda i gamla katalogposter på bibliotek. Vill man till 

exempel hitta äldre litteratur om homosexualitet på Library of Congress så hittas betydligt fler 

träffar om sökningen görs på orden "sexual perversion" än om den görs på "homosexuality" 

(s. 167). En annan klar fördel med Amazon för att para ihop böcker och läsare, enligt Potts, är 

att det där finns abstracts och recensioner som ger en klart tydligare bild av vad en bok 

faktiskt handlar om än vad som återges i en bibliotekskatalog. 

     Efter den här redogörelsen för en del av forskningen på området går jag i nästa avsnitt 

vidare till att förklara de teorier som legat i bakgrunden till utvärderingen.  
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3. Teori 

Att koppla arbetet med utvärderingen till de teorier som presenteras i det här avsnittet kändes 

nödvändigt för att ge utvärderingen ett sammanhang. Ämnesordsindexering av HBTQ-teman 

är inte något som endast sker på mikronivå genom indexerarnas egna förutsättningar; det är en 

spegling av en större samhällskontext där normer och traditioner till mycket stor del 

bestämmer hur vi ser på vår omvärld. Queerteori, heteronormen och tvåkönsnormen har 

därför valts ut för att redogöra för det samhällsklimat som HBTQ-frågorna måste relateras till.  

    

3.1 Queerteori 

Kärnan i den erkänt svårdefinierade queerteorin anses av Berg och Wickman vara en kritisk 

analys och ett ifrågasättande av det antagande som säger att det finns en viss relation mellan 

kön, genus och sexuellt begär som är självklar, enhetlig och naturlig (2010). Vidare förklarar 

författarna det som att "queerteorin utmanar tanken att individer med en kvinnlig kropp 

självklart ska uppvisa ett feminint genus och dessutom åtrå individer med manliga kroppar 

(vilka i sin tur förväntas uppvisa ett maskulint genus och åtrå 'kvinnor')" (2010, s. 10). 

     Tiina Rosenberg förklarar det centrala i queerteorin som en betraktelse av sexualiteter som 

något som är socialt, historiskt och geografiskt konstruerat (2010). Hon menar att queerteorin 

inte söker efter att finna någon ursprungssexualitet utan fokuserar på den heterokulturella 

dominansen som en "förtrycksmekanism" (ibid., s. 63). Heterosexualitet är enligt queerterori 

en effekt av kultur och miljö, inte något naturligt ursprungstillstånd.  

     Judith Butler anses med sin bok "Gender Trouble" (2005) vara en av de viktigaste 

queerteoretikerna, trots att hon själv inte hade en tanke på queerteori då hon skrev den första 

upplagan av boken. Ur hennes tankar har dock Butlerismen i queerteorin vuxit fram. De två 

centrala tankegångarna i Butlerismen handlar om genealogi och performativitet (Rosenberg, 

2002). Genealogin talar om det som tidigare nämnts om att kön/genus inte kopplas tillbaka till 

några "naturliga" skillnader mellan kvinnor och män, eller till något påstått ursprung eller 

urtillstånd. Performativiteten i sin tur säger att kön och genus i första hand inte handlar om 

vad man är, utan vad man gör. Det vill säga; ingen är per automatik kvinna eller man. Kvinna 

eller man är något man görs till. 
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3.2 Heteronorm 

Heteronormativitet bygger på antagandet att heterosexualitet är det normala, och att 

bisexualitet och homosexualitet måste förklaras, diskuteras och ifrågasättas (RFSU, 2008). 

Det är heteronormen som gör att alla som inte är heterosexuella någon gång måste ”komma 

ut”, eftersom det finns en inbyggd förväntning att alla ska vara heterosexuella så länge 

ingenting annat markerats. Heteronormativitet bygger även på att kvinnor och män naturligt 

dras till varandra, och att det kön man ser ut att tillhöra också automatiskt är det kön man 

identifierar sig med. Heteronormen förstärks ofta genom medvetna eller omedvetna saker som 

människor gör och säger, såsom i litteraturen där en prinsessa i rosa klänning räddas av 

prinsen i blå mantel. Det finns även andra exempel såsom hur lesbiska kvinnor behandlas hos 

gynekologen, eller i vilken utsträckning som sex- och samlevnadskunskap tar upp samkönad 

intimitet (ibid.). 

 

3.3 De två könen och de tre sexualiteterna - tvåkönsnormen 

De två könen och de tre sexualiteterna är en annan konsekvens av heteronormativiteten, som 

innebär att det finns två motsatta kön, man och kvinna, och att kombinationer av dessa kan 

skapa tre sexualiteter; heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet (Butler, 2005). Detta 

förutsätter att alla identifierar sig med sitt biologiska och juridiska kön (det kön som står i 

födelseattester och så vidare). Genom detta utesluts alltså transpersoners och intersexuellas 

möjligheter att identifiera sig med något annat kön än det som tillskrivs dem.  
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4. Metod 

För att kunna svara på mina frågeställningar valde jag att göra en utvärdering som fokuserar 

på mål-resultat. De mål som här avsågs var de som gick att utläsa antingen explicit eller 

implicit mellan raderna på de offentliga skrifter såsom de mänskliga rättigheterna och 

Yoagyakartaprinciperna, barnens rättigheter, UNESCOs folkbiblioteksmanifest samt 

bibliotekslagen, vad gäller inkludering och icke-diskriminering av grupper och individer med 

annan sexuell läggning än heterosexualitet. Istället för att fokusera på varje enskilt biblioteks 

plan för sin verksamhet, vilket skulle ta alltför mycket tid för de ramar som satts för den här 

utvärderingen, har jag alltså fokuserat på de mer övergripande nationella och internationella 

riktlinjer som sedan ligger till grund för biblioteksplanerna på mer lokal nivå. Jag studerade 

bibliotekens output/performance i indexeringssammanhang med kvantitativa medel och 

gjorde en kvalitetsbedömning i jämförelse med de ovan nämnda grunderna för målsättning av 

biblioteksarbetet.    

 

4.1 Urval 

4.1.1 Bibliotek 

Min ursprungliga tanke var att använda indexeringen hos de folkbibliotek som registrerade 

sitt bestånd på LIBRIS.se i min utvärdering. En koll på Biblioteksdatabasen på Kungliga 

Bibliotekets hemsida visade att dessa skulle vara 34 till antalet. Detta tänkte jag kunde vara ett 

hanterligt antal för en övergripande bild av de ord som använts i indexeringen av de utvalda 

böckerna. Vid en närmare titt så framkom det dock att några av dessa bibliotek i princip var 

dubbletter då de berörde olika delar av samma bibliotek. Även då dessa uteslutits stötte jag på 

ytterligare svårigheter. Meningen var att jag skulle inkludera dessa 34 bibliotek via dess 

bibliotekskoder, tillsammans med en boktitel, för att få tillgång till deras poster. Det visade 

sig inte alls fungera såsom var tänkt då jag inte fick några träffar på många av biblioteken. 

Detta hade kunnat förklaras av att biblioteken helt enkelt inte hade de böcker jag sökte på, 

men en ytterligare sökning direkt i bibliotekens egen webbkatalog visade att de hade böcker 

som jag inte fick träff på via sökning i LIBRIS. Även på de bibliotek som gav träffar i 

LIBRIS blev jag tvungen att klicka vidare in på deras egna kataloger för att hitta de ämnesord 

som böckerna blivit tilldelade, vilket gjorde att det hela tog betydligt mer tid än jag hade 

förväntat mig. På grund av detta blev jag till slut tvungen att göra ett bekvämlighetsurval där 

jag valde ut de folkbibliotek från min ursprungliga lista som hade webbsidor där det på ett 
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enkelt sätt gick att hitta ämnesorden, och även lade till några ytterligare bibliotek som inte 

funnits med på listan från början, av ren personlig nyfikenhet. 

     I slutändan använde jag mig av tolv olika bibliotekskataloger som var och en gav mig 

träffar på en majoritet av de böcker min utvärdering fokuserat på. De berörda biblioteken blev 

till slut Malmö Stadsbibliotek, Umeå Stadsbibliotek, Bodens Stadsbibliotek, Jönköpings 

Stadsbibliotek, Gävle Stadsbibliotek, Uddevalla Stadsbibliotek, Härnösands 

Kommunbibliotek, Hagfors Bibliotek, Karlskoga Bibliotek/Degerfors Bibliotek/Storfors 

Folkbibliotek (de tre biblioteken har gemensam bibliotekskatalog, vilket tog mig ett tag att 

upptäcka, och ledde till att jag till slut valde att klumpa ihop dem), Sunne bibliotek, Sveriges 

Depåbibliotek, och så LIBRIS katalog för att få deras egna ämnesord.     

 

4.1.2 Böcker 

Jag har i utvärderingen gjort sökningar på 31 olika böcker för barn och ungdomar. Böckernas 

publiceringsår sträcker sig från 1982 till 2011, innehåller både manlig och kvinnlig 

homosexualitet, transvestism i ungdomsböcker och könsroller i böcker för de mindre barnen. 

Det finns även med en ungdomsbok med bisexuellt tema, och denna var den svåraste att hitta. 

Detta tror jag kan förklaras på såpass enkelt sätt som att det inte finns särskilt många att hitta, 

och även om de finns där blir de ofta felindexerade som homosexualitet, då en bisexuell som 

nämnt ovan har förmåga till både heterosexuella och homosexuella relationer. Det används 

ingen benämning på att någon är i en bisexuell relation, därmed ämnesbestäms en 

kärlekshistoria hellre som homosexuell, eller som i fall av heterosexuella romanser; endast 

som kärlek, eller relationer. 

     Även här blev det till slut till stora delar ett bekvämlighetsurval som avgjorde vilka böcker 

som togs med i utvärderingen. Umeå Universitetsbibliotek hade i samband Pride-veckan i 

Umeå hösten 2012 en Pride-utställning som riktade ljus mot HBTQ-frågor och visade upp 

exempel av vad som finns att hitta kring ämnet i bibliotekets samlingar. Här hittade jag några 

av de böcker som använts i utvärderingen. Andra hittades genom sökningar i ALBUM, Umeå 

Universitetsbiblioteks katalog, med hjälp av sökord såsom HBT*, homosex* och bisex*. 

Dodo Parikas "HBT speglat i litteraturen" (2009) kompletterade med ett antal titlar för 

ungdomar, medan RFSL bidrog med titlar genom "Boktips för barn" (n.d.).   

     Det fanns ingen motivering till varför just 31 böcker togs med i utvärderingen, men 

däremot fanns det en tanke bakom att ta med så pass många. Jag tänkte nämligen att jag 
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genom att inkludera fler böcker i mina sökningar hade större chans att hitta intressanta 

reslutat. På grund av det begränsade utrymmet inom ramen för den här utvärderingen valde 

jag sedan att fokusera på de mest intressanta upptäckterna och lyfta fram dessa i empirikapitel 

och slutdiskussion. För en fullständig lista över de skönlitterära böckerna som inkluderades i 

utvärderingen, se bilaga 1. 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

För att samla in den data jag behövde i utvärderingen använde jag mig först av LIBRIS. Då 

det inte fungerade särskilt bra att söka på boktitlar och bibliotekskoder övergick jag istället till 

att söka endast på boktitel och sållade sedan ut de aktuella folkbiblioteken bland de träffar 

som kom upp. Jag klickade mig sedan vidare in på varje enskilt biblioteks webbkatalog för att 

komma åt de ämnesord som tilldelats varje bok på just det biblioteket. 

     När de folkbibliotek som återfanns i LIBRIS inte räckte till så kompletterade jag med ett 

antal extra som jag själv valde ut via ett bekvämlighetsval baserat på ren nyfikenhet. För 

dessa bibliotek gick jag direkt in i respektive webbkatalog och sökte på boktitlarna för att hitta 

de tilldelade ämnesorden.  

     Resultatet av mina sökningar sammanställde jag sedan på ett stort Excel-ark för överblick 

över hur varje bok indexerats på respektive bibliotek. Det fullständiga dokumentet återfinns i 

bilaga 2. 

 

4.3 Analysprocess 

Analysprocessen kan egentligen sägas ha genomförts i två olika stadier. Först såg jag på 

själva texten; de ämnesord som finns tillgängliga i Att indexera skönlitteratur, och de som 

skapats av Kungliga Biblioteket för LIBRIS. Sedan jämförde jag dessa med de ord som 

faktiskt användes för att indexera de aktuella böckerna i bibliotekens respektive webbkatalog. 

På detta sätt kunde jag se vilka bibliotek som valt att lägga till egna ämnesord. Den här delen 

av analysen kan anses ha varit av kvantitativ sort, men när jag sedan gick vidare till en mer 

kontextuell analys har jag i det närmaste rört mig mot en kvalitativ studie. Jag såg på de ord 

som använts i listorna och i webbkatalogerna ur ett kontextuellt perspektiv och kopplade dem 

till de riktlinjer som kan utläsas för biblioteksverksamheten i de offentliga skrifter som 

presenterats tidigare. Med utgångspunkt i den tidigare forskning som presenteras i 
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utvärderingen kring HBTQ-personers informationsbehov och HBTQ-verksamhet på bibliotek 

gjorde jag sedan en värdebedömning av resultaten.  

     Ett av målen med utvärderingen är att göra en summativ bedömning av folkbibliotekens 

indexering av HBTQ-litteratur, vilket jag hoppades skulle kunna väcka tankar och vara 

kunskapsutvecklande kring jämlikhet och rättvisa i bibliotekssammanhang. Tanken var alltså 

att utvärderingen skulle kunna användas konceptuellt, men kanske även i instrumentellt syfte, 

om det skulle visa sig att förändringar ansågs nödvändiga. 

   

4.4 Etiska frågor 

Alla har vi erfarenheter och åsikter som påverkar vår utgångspunkt och hur vi ser på en 

situation eller ett problem. Jag är själv intresserad av och läser HBTQ-litteratur och är väldigt 

positiv exempelvis till homosexuellas rättigheter i samhället. Detta är något som i allra högsta 

grad påverkat hur jag sett på resultatet av utvärderingen och hur jag gjort värdebedömningen 

av ämnesordsindexeringen. Det skulle kunna påstås att jag via min HBTQ-positiva inställning 

kanske tappat en del av objektiviteten för att se det som är bra med hur indexeringen gjorts, 

men jag skulle hellre se min öppenhet som en möjlighet att se något från två sidor. Jag är själv 

heterosexuell och lever precis som alla andra i ett heteronormativt samhälle, och kunde ta ett 

steg tillbaka och se på mig själv och min omgivning med öppna ögon. 

     I de tidigare liknande studier jag läst så har biblioteken vars webbkataloger använts blivit 

anonymiserade. Jag funderade själv på att göra likadant, men då allt material jag använt från 

de olika biblioteken är helt offentligt, och vem som helst skulle kunnat göra samma 

undersökning i syfte att utvärdera indexeringen, valde jag att låta namnen stå kvar. Ingen 

enskild individs handlingar eller åsikter utpekas eller lyfts fram, vilket gjort att jag inte ansett 

en anonymisering nödvändig. 
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5. Empiri 

5.1 Att indexera skönlitteratur: kontrollerad ämnesordslista 

Svensk Biblioteksförening bildade 2001 en specialgrupp som fick i uppgift att sammanställa 

två ämnesordslistor för skönlitteratur; en för vuxenlitteratur och en för barn- och 

ungdomslitteratur. Även en handledning inför indexeringen av skönlitteratur med hjälp av de 

båda listorna, som fått samlingsnamnet "Att indexera skönlitteratur", sammanställdes (Svensk 

Biblioteksförening, 2004a). Arbetet slutfördes 2004, innan dess hade det inte funnits några 

tydliga riktlinjer för hur indexering av skönlitteratur skulle ske. Ämnesordslistan för barn- och 

ungdomslitteratur, som är den mest relevanta för den här utvärderingens kontext, är uppbyggd 

av fem huvudfasetter; genre och form, tid, plats, ämne, och person. Dessa fem fasetter bör alla 

täckas av ämnesorden som tilldelas en bok, och sammanlagt finns det under fasetterna arton 

grupper av ämnesord (ibid. s. 10-11). I den här utvärderingen är det främst ämnesorden som 

faller under "ämne" som studeras. Ämnesorden har i barn- och ungdomslistan ingen 

hierarkisk ordning under de respektive grupperna, utan alla ord anses vara av samma vikt, 

värde och djup, vilket försvårar möjligheterna till att göra en djupindexering; det finns helt 

enkelt inga överordnade termer som kan användas för att skapa en bredare ingång, och heller 

inga mer specificerade ord som kan lyfta fram detaljer ur ett större tema. 

     De ämnesord från listan för barn- och ungdomslitteratur som är relevant för HBTQ-böcker 

och den här utvärderingen finns under grupperna "människan, hälsa och sjukdom", och 

"familj och vardagsliv". 

 

Tabell 1. Ämnesord relevanta för HBTQ under "Människan, hälsa och sjukdom" 

5.1 Livet 5.2 Kroppen 5.3 Personlighet och känslor 

Flickor Bisexualitet Identitet 

Pojkar Homosexualitet Känslor 

Könsroller Sex Kärlek 

 Transvestiter Vara annorlunda 

(Svensk Biblioteksförening 2004b, s. 21-22) 

 

Under "5.1 Livet" i tabell 1 kan vi se en uppdelning mellan pojkar och flickor, och sedan det 

på egen hand vaga ämnesordet "könsroller" som kan tänkas ta på sig en rad olika roller. Det 

kan användas för att märka ut innehåll som stärker den klassiska bilden av pojkar och flickor, 

män och kvinnor, men även för innehåll som ifrågasätter de könsnormer som finns i samhället 
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idag. I detta andra användningsområde ser jag en naturlig koppling till ämnesordet "vara 

annorlunda" under personlighet och känslor, då denna term tillsammans med könsroller kan 

fungera som ett förtydligande att det är just ett avbrott från normen kring könsrollerna som 

avses. "5.2 Kroppen" innehåller orden bisexualitet och homosexualitet, men 

heterosexualiteten lyser med sin frånvaro. James Söderman skrev i sin magisteruppsats att 

under de intervjuer han gjort med indexerare tyckte de att heterosexualitet var onödigt som 

ämnesord, då det bara skulle bli tjatigt, om det inte handlar om dokument som behandlar 

ämnet heterosexualitet med till exempel ett direkt ifrågasättande av normen (2006). Här ser vi 

ett mycket tydligt drag av heteronormen där homosexualitet och bisexualitet ses som något 

främmande. 

     Intressant är att ämnesordet "sex" används, förmodligen för att lyfta fram ett innehåll av 

sexuellt umgänge, men det mer objektiva och inkluderande ordet "sexualitet" har uteslutits. 

Kanske avses det att det vid de tillfällen då sexualitet kunde varit ett lämpligt ämnesord att 

indexeraren istället väljer ordet "identitet" och/eller "känslor" under personlighet och känslor, 

då upptäckandet av sexualiteten onekligen har mycket att göra med känslor och 

identitetsbyggande. ”Sexualitet” som ämnesord finns dock i listan för vuxenlitteratur, och det 

visade sig i mina egna sökningar att det även återfanns i den faktiska indexeringen av barn- 

och ungdomsböckerna, trots sin frånvaro i ämnesordslistan för barn och ungdomslitteratur.   

     "Transvestiter" finns som ämnesord i barn- och ungdomslistan, men inte "transexuella”, 

”transexualism”, eller ”transpersoner". Jag antar att transvestiter här har fått fungera som det 

samlingsord som "transpersoner" borde varit i dess ställe, då trots att termerna transvestiter 

och transsexualism är relaterade till varandra eftersom de båda handlar om könsidentitet, inte 

alls är samma sak. Som nämnt tidigare är en transsexuell person någon som identifierar sig 

själv som ett annat kön än vad dennes kropp visar; det är vanligt att de här personerna vill 

genomgå könskorrigeringar eller könsbyten som det heter under tvåkönsnormen som endast 

tror på två motsatta kön. Transvestiter å andra sidan bara ikläder sig det "andra" könets 

typiska kläder och särdrag, men har ofta inget behov av att genomgå en könskorrigering.  

     Samma sorts mönster ser vi om vi tittar på ämnesorden under "familj och vardagsliv" i 

tabell 2. Det finns homosexualitet och bisexualitet under "6.5 relationer", trots att det som 

nämnt tidigare inte går att leva i en bisexuell relation (om man nu inte skulle ha två relationer 

samtidigt eller vara bigamist; en relationsform som för övrigt saknas i både barn- och 

ungdomslistan och vuxenlistan), och heterosexualiteten är säkerligen helt enkelt inräknad i 
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ämnesordet "kärlek", som dock även används för kärleksböcker med homo- eller bisexuella 

karaktärer. 

 

Tabell 2. Ämnesord relevanta för HBTQ under "Familj och vardagsliv" 

6.1 Familjen 6.5 Relationer 

Homosexuella föräldrar Bisexualitet 

 Homosexualitet 

 Homosexuella föräldrar 

 Kärlek 

 Könsroller 

 Sex 

(Svensk Biblioteksförening, 2004b, s. 23-24) 

 

En intressant ämnesordsterm här är dock "homosexuella föräldrar", för om vi tittar på 

ämnesordslistan för skönlitteratur för vuxna så finns där överlag många fler ord för att 

beskriva de här områdena, men just homosexuella föräldrar är en term som saknas helt och 

hållet (Svensk biblioteksförening, 2004c). Inte heller finns där något ämnesord för 

"homosexuella barn" som skulle kunnat representera en tonårings "komma ut"-historia utifrån 

föräldrarnas synvinkel. Kanske finns där ingen sådan litteratur, eller så har det inte ansetts nog 

vanligt för att rättfärdiga ett eget ämnesord.  

 

5.2 Sökningsresultat i webbkatalogerna 

På grund av det begränsade utrymmet för den här utvärderingen är det svårt att i detalj 

redovisa hela sökningen jag gjort i de tolv bibliotekens webbkataloger på 31 olika böcker med 

olika slags HBTQ-innehåll. Med detta i åtanke, och då även tidigare studier som gjorts på 

området i till exempel magisteruppsatser tagits med i beräkningen, valde jag att fokusera på 

de resultat som jag funnit anmärkningsvärda på ett eller annat sätt som kanske inte redan 

diskuterats särskilt mycket i tidigare forskning och undersökningar. Det kompletta resultatet 

av mina sökningar finns dock redovisat i tabellform i bilaga 2. 

     De resultaten av mina sökningar visat som jag funnit intressant rör främst differentiering 

mellan manlig och kvinnlig homosexualitet, transpersoner i litteraturen för ungdomar och hur 

detta representeras i böcker för de yngre barnen, och även familjer där HBTQ-personer är 
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föräldrar; så kallade regnbågsfamiljer. Som parentes kommer jag dock även att nämna 

bisexualitet, samt möjligheten för felindexering vid tidsbrist. 

     Ämnesordet "homosexualitet" förekommer i indexeringen av en majoritet av böckerna, 

och ofta differentieras det mellan manlig och kvinnlig homosexualitet genom att även lägga 

till ämnesordet "pojkar" eller "flickor". Om en användare söker efter skönlitteratur som 

innehåller homosexualitet är detta alltså ett bra ämnesord för att hitta böcker som kan handla 

om både flickor och pojkar; svårare är det dock om användaren är ute efter att hitta litteratur 

om endast flickor eller pojkar. Malmö stadsbibliotek och Gävle stadsbibliotek är de enda två 

av de tolv som verkar ha sökt efter ett sätt att råda bot på detta. Hos de här två biblioteken 

finns nämligen ämnesordet "lesbisk kärlek" tillagt utöver "homosexualitet" på majoriteten av 

de böcker som behandlar homosexualitet hos flickor eller kvinnor. Det finns dock ingen 

motsvarighet för pojkarna hos något av de tolv biblioteken; de har inget "eget" ämnesord.  

     Efter det varnande finger som höjts mot att glömma bort t:et i HBTQ valde jag att kika lite 

närmare på transpersoner i barn och ungdomslitteraturen. Tyvärr hade jag inte med mer än två 

böcker för äldre barn och ungdomar som hade transsexualism som tema. Den enkla 

förklaringen till detta var att jag inför söktillfället kunde inte hitta fler. Det är redan där tydligt 

att transsexualism inte är ett populärt ämne eller tema i barn- och ungdomslitteratur. De två 

böckerna jag hittade var "Den jag är", en ungdomsbok av Ingrid Sandhagen från 2001, alltså 

innan Att indexera skönlitteratur framställdes, och "En halv tusenlapp", en deckare för 

mellanåldern (9-12 år) från 2005. I tabell 3 på nästa sida har jag valt ut sex av de tolv 

bibliotekens indexering av de här två böckerna, för att exemplifiera några av de intressanta 

saker som kan lyftas fram. I Malmös, Hagfors, och Sunnes webbkataloger har jag hittat 

tendenser till att de gärna sätter några egna ämnesord på böckerna utöver de som kommer från 

BURK eller LIBRIS. Härnösands kommunbibliotek fick här representera BURKs ämnesord 

för folkbibliotek då jag inte har tillgång till databasen direkt och Härnösand är ett av de 

folkbibliotek som köper in sina poster från BURK och därtill inte visat några tendenser till att 

lägga till egna ämnesord. LIBRIS å andra sidan representerar här den andra 

"grundindexeringen" i brist på ett bättre ord, som skapats av Kungliga biblioteket och då 

främst för forsknings- och specialbibliotek. Umeå finns här med på grund av att de intressant 

nog valt att lägga egna ämnesord just på en av de här böckerna, trots att de i vanliga fall 

annars verkar följa BURK-söks ämnesord till punkt och pricka. 
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     "Den jag är" handlar om Joakim som klär sig i sin mammas kläder när han är ensam och 

förvandlar sig till Kim, och om hans bästa vän Sanne som tror att hon gillar tjejer mer än 

killar. Det finns med andra ord tydliga inslag av transvestitism, och även kvinnlig  

 

Tabell 3. Indexering av böcker med innehåll om transpersoner 

 Den jag är 

(ungdomsbok) 

En halv tusenlapp 

(mellanåldersbok) 

Malmö 

stadsbibliotek 

Skönlitteratur 

Lesbisk kärlek 

Skönlitteratur 

Försvinna (BU) 

Homosexualitet (BU) 

Mellanåldersböcker 

Deckare 

Umeå 

stadsbibliotek 

Ungdomar 

Identitet 

Sex 

Homosexualitet 

Kärlek 

Identitetssökande 

Sexualitet 

Tonåringar 

Helsingborg 

Sverige 

Detektiver 

Transvestiter 

Musiker 

Mellanåldersböcker 

Deckare 

Härnösands 

kommunbibliotek 

Ungdomar 

Identitet 

Sex 

Helsingborg 

Sverige 

Detektiver 

Transvestiter 

Musiker 

Mellanåldersböcker 

Deckare 

Hagfors bibliotek Boken finns ej i 

beståndet 

Detektiver 

Transvestism 

Musiker 

Skåne 

Sunne bibliotek Homosexualitet 

Identitetssökande 

Deckare 

Helsingborg - skönlitteratur 

Kulturmöten 

Konstnärer 

Transsexualitet 

Skönlitteratur 

LIBRIS Inga ämnesord Försvinna (BU) 

Homosexualitet (BU) 

Mellanåldersböcker 

Deckare 

 

homosexualitet eller lesbisk kärlek. Om vi då tittar på indexeringen av den här boken så ser vi 

kanske först och främst att LIBRIS inte gett den några ämnesord överhuvudtaget. I andra hand 

ser vi att BURK-söks (Härnösands) ord begränsats till "ungdomar", "identitet" och "sex". 
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Ingen av dem har alltså lyft fram vare sig transvestitismen eller homosexualiteten. Umeå har 

utöver BURK-söks tre ämnesord också lagt till några egna, där homosexualitet är ett av dem, 

men fortfarande inget sökord som kan kopplas till transpersoner. Sunne verkar här ha gjort en 

helt egen indexering som gett boken ämnesorder "homosexualitet" och "identitetssökande". 

De övriga biblioteken i den totala sökningen hade antingen inte boken i sitt bestånd, eller så 

överensstämde ämnesorden till 100% med antingen BURK-söks, eller LIBRIS. 

     "En halv tusenlapp", en deckare för mellanåldern (9-12 år) å andra sidan har fått en 

betydligt mer ambitiös indexering. Boken är utgiven 2005, alltså året efter att Att indexera 

skönlitteratur publicerades. BURK har gett boken det specifika ämnesordet "transvestiter", 

medan LIBRIS istället för att lyfta fram transvestitismen använt "homosexualitet -- barn och 

ungdom", som på grund av platsbrist förkortats till "homosexualitet (BU)" i all redovisning av 

sökresultat. Malmö har här helt kopierat LIBRIS ämnesord medan Umeå och Härnösand 

ligger i linje med BURK. Hagfors verkar ha gjort sin egen indexering och använder ordet 

"transvestism" istället för transvestiter; en variation av ordform som kan försvåra vid en 

sökning. Sunne är det enda biblioteket som kan sägas ha lyft upp ämnet ett snäpp på den 

hierarkiska skalan, och gett boken det mer överordnade ämnesordet "transsexualitet", som 

skulle kunna innefatta alla olika transpersoner. Det skall dock tilläggas att transsexualitet inte 

är ett korrekt ord. Den rätta termen är "transsexualism"; detta på grund av att det har med 

könsidentitet, inte sexualitet, att göra (Darj och Nathorst-Böös, 2010).  

     ”Kalle med klänning” och ”Kalle som lucia” är bilderböcker för yngre barn, och innehåller 

precis som titlarna skvallrar om en pojke som bryter mot könsnormerna. Kalle spelar fotboll i 

klänning och gör massor med mål, så till slut vill alla kompisarna också spela i klänning. 

Hade det här varit böcker som handlade om en tonåring hade de kanske fått ”transvestiter” 

eller till och med ”homosexualitet” som ämnesord, men det handlar om en liten pojke, och då 

blir indexeringen gjord med ämnesord som ”könsroller” och ”vara annorlunda”, istället.   

     Som nämnt tidigare så finns det i barrn- och ungdomslistan ämnesordet ”homosexuella 

föräldrar”. Bland bilderböckerna för de mindre barnen är det här ett populärt motiv, snarare än 

att innehålla homosexuella barn eller ungdomar, och indexeringen speglar detta. Majoriteten 

av de fem böckerna som innehåller homosexuella föräldrar har fått just detta som ämnesord, 

och där det saknas har det ibland ersatts med homosexualitet. Ibland används båda orden. Om 

vi tittar på bilderböckerna om Jösta och Johan, de två girafferna som adopterar ett 

krokodilbarn som heter Junior, då stöter vi för första gången på ämnesordet 
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”regnbågsfamiljer” i LIBRIS indexering. En regnbågsfamilj är en familj där två HBTQ-

personer har barn tillsammans. Det är dock endast ”Junior börjar förskolan” som fått 

regnbågsfamiljer som ämnesord av LIBRIS, medan Uddevalla stadsbibliotek gett den 

benämningen till fyra av fem av de böcker där det finns homosexuella föräldrar som de hade i 

sitt bestånd.  

     Den enda boken med inslag av bisexualitet som jag hittade och kunde ha med i 

utvärderingen, ”Kapitulera omedelbart eller dö”, delar upp biblioteken precis på mitten. Fem 

bibliotek följer LIBRIS indexering, där boken fått ämnesord som ”starka flickor”, ”uppror”, 

”sexdebut”, ”vara annorlunda”, och just ”bisexualitet”. Här har man alltså fångat upp den 

aspekten i bokens innehåll. Ytterligare fem bibliotek använde sig av BURK-söks version, där 

boken fått ämnesorden ”flickor”, ”vänskap”, ”högstadiet”, ”skolan”, ”frånvarande föräldrar” 

och ”ungdomsböcker”. Här finns ingenting om sexualitet. Vid en sökning på endast HBTQ-

relaterade ämnesord i BURK-sök hade Kapitulera omedelbart eller dö inte varit med bland 

resultaten. Bisexualiteten har här ramlat mellan stolarna. Av de två återstående biblioteken 

hade den ena inte boken i sitt bestånd, medan den tolfte och sista, Hagfors, gett boken de egna 

ämnesorden ”flickor”, ”vänskap”, ”panikångest”, samt ”frånvarande föräldrar”. Hagfors har 

därmed inte heller fångat upp HBTQ-temat i boken, men står däremot som enda bibliotek som 

lyft fram något helt annat genom ämnesordet ”panikångest”.    

     Till sist ska jag även nämna ”Sandor slash Ida” av Sara Kadefors, som vann Augustpriset 

för bästa ungdomsbok 2001, och även filmatiserats. Det här var den bok som varierade mest 

mellan biblioteken vad gällde ämnesorden. Fyra bibliotek hade endast ”ungdomar” och 

”identitet” som ämnesord, medan det var väldigt spridda skurar hos de övriga åtta. ”Identitet”, 

”identitetssökande”, ”kärlek”, ”sexualitet”, ”att bli vuxen”, och ”tonåringar” dök alla upp på 

olika ställen. Bodens stadsbibliotek var det enda av de tolv som lyft fram ”depression” och 

”anorexia nervosa”, men där, liksom i LIBRIS och därmed även Sveriges Depåbibliotek som 

använder LIBRIS som huvudsakliga webbkatalog, hade boken också getts ämnesordet 

”homosexualitet”. Det intressanta med att lyfta fram det här exemplet är att Sandor slash Ida, 

trots att det i texten på bokens baksida står ”hon kallas för bimbo, han för bögjävel”, inte alls 

handlar om homosexualitet. Boken har egentligen inget HBTQ-tema som skulle meritera att 

få det ämnesordet. Trots detta har den alltså i alla fall fått ”homosexualitet” tilldelat som 

ämnesord på tre av de tolv biblioteken i den här utvärderingen, vilket kan sägas vara en 

felindexering. Bokens baksidestext har sannolikt hjälpt till att lura indexerarens uppfattning 
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om innehållet, och detta visar hur viktigt det kan vara, för indexerarnas del, att skönlitterära 

böcker har en innehållsbeskrivning som faktiskt speglar innehållet.  

     Här lämnar jag mina sökningar och studier, och går istället vidare till diskussionen där jag 

försöker knyta ihop de resultat jag fått med queerteorins, hetero-, och tvåkönsnormens 

kontext. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 HBTQ-personer som minoritetsgrupp i biblioteksvärlden  

Det queerteorin beskriver om det heteronormativa samhället och hur det påverkar HBTQ-

personer är helt klart relevant även i bibliotekssammanhang. Att de här grupperna inkluderas i 

de mänskliga rättigheterna och får ett förtydligande genom Yogyakartaprinciperna, och 

dessutom nämns särskilt i diskrimineringslagen, visar väldigt tydligt att det här är en utsatt 

minoritetsgrupp. I bibliotekslagen och UNESCOs folkbiblioteksmanifest nämns dock varken 

könsidentitet eller sexualitet vid namn som en av de minoritetsgrupper som ej ”skall förbises”, 

här får de istället falla under en slags ”övrigt”-kategori som med andra ord kan inkluderas lite 

efter tycke och smak, så länge de inte är helt bortglömda. Det finns alltså ingenting uttalat på 

nationell nivå som säger att ett bibliotek specifikt måste inneha material riktat mot HBTQ-

personer, de räknas istället in som en vag del av att ”folkbiblioteken är till för alla”.  

     Att transsexualism och transpersoner, som utgör t:et i HBTQ, ofta faller bort ur arbete med 

HBTQ-frågor, var något jag lade märke till bland annat då jag sökte tidigare forskning. I 

samtliga exempel av forskning gjord kring bibliotek och HBTQ hade de ett starkt och ibland 

exklusivt fokus på homo- och bisexuella. Transsexualismen känns som en parentes, kanske 

har den hamnat lite vid sidan av för att den handlar om könsidentitet, inte sexualitet, och 

därmed anses vara ett något annorlunda ämne, eller kanske är det så att det i samhället finns 

så pass mycket oförståelse och okunskap kring den här gruppen, att det finns viss tvekan inför 

att möta och arbeta med den. Detta är dock bara mina egna tankar och ingenting som jag har 

direkt belägg för med bakgrund i min studie.      

 

6.2 Heteronormativitet och queerterori på indexeringsnivå  

I biblioteksvärlden precis som i övriga samhället är heteronormativiteten tydlig, även på 

indexeringsnivå. Avsaknaden av ”heterosexualitet” som ämnesord är en markering att detta 

anses vara det normala som inte kräver någon vidare förklaring. Det finns heller inget ”hen”, 

inget ord som kan representera de som varken vill identifiera sig som män eller kvinnor, 

pojkar eller flickor, i någon av ämnesordlistorna. Därmed får vi också bekräftelse på 

tvåkönsnormen, som säger att det endast finns två kön som tillsammans kan skapa tre 

sexualiteter. Det finns exempel på bilderböcker som bryter mot normerna om hur flickor och 

pojkar förväntas vara, som till exempel Kalle med klänning, och Prinsessan Kristalla som 

räddar drakar och blir kär i en flicka. Dessa böcker får då ämnesord som ”vara annorlunda”, 
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vilket än en gång bekräftar dess brott mot normerna och de föreställningar som det 

heteronormativa samhället har (se Bilaga 2 för att se alla tilldelade ämnesord).  

     Att heterosexualiteten i ämnesordsindexering anses vara precis det ”ursprungstillstånd” 

som queerteorin argumenterar emot, det blir tydligt då ”bisexualitet” och ”homosexualitet”, 

till skillnad från ”heterosexualitet”, finns som ämnesord, vilket i enlighet med 

ämnesordsindexeringens syfte indikerar att detta är något som skiljer böcker med 

kärleksrelationer från varandra. Det anses vara tillräckligt ”annorlunda” för att pekas ut. 

Sedan har detta naturligtvis också positiva konsekvenser: den här indexeringen möjliggör för 

personer i behov av litteratur innehållande just HBTQ-teman att hitta de här böckerna. Eller 

gör den det? För att informationsåtervinningen ska fungera krävs det att indexeringen blivit 

korrekt gjord; att böckerna fått ämnesord som representerar dess innehåll på ett bra sätt. Jag 

skulle själv vilja påstå att det inte finns tillräckligt många ämnesord på det här området för att 

riktigt lyckas med detta. Dessutom verkar det finnas en okunskap i allmänhet som även får 

konsekvenser vid indexering, då personer som inte är insatta i HBTQ-frågor inte är bekanta 

med de begrepp som används inom området och vad de betyder. I min utvärdering syns detta 

tydligast då vi tittar på de resultat jag fick vid sökningar på de två böckerna för äldre barn och 

ungdomar om transpersoner. Den ena boken fick inget sådant ämnesord överhuvudtaget, där 

fokuserades det istället på en birollskaraktärs sexualitet, medan det i den andras indexering 

varierade mellan ämnesorden ”transvestiter”, ”transvestism”, och ”transsexualitet”, där det 

sistnämnda inte ens är ett korrekt uttryck. Allt detta försvårar såklart återvinningsgraden hos 

litteraturen då sökningen görs av personer som är bekanta och bekväma med de här termerna, 

och precis vet vad de är ute efter då de gör sina sökningar, fast kanske inte hittar det, eller 

åtminstone inte allt som finns i bibliotekens katalog, på grund av glappet mellan deras 

språkbruk och det språkbruk som används i indexeringen. 

 

6.3 Språkbruk i indexeringstermer 

Språket i indexeringen är såklart en diskussion i sig. Tidigare forskning har visat att unga 

kvinnor i en undersökning inte hittade den litteratur om lesbisk kärlek som de sökte i 

bibliotekens kataloger, då deras språkbruk inte var det samma som använts vid indexeringen. 

Även Martin och Murdock har ett avsnitt som handlar om indexeringens föråldrade termer 

och behovet av förnyelse, vars relevans jag inte alls tror är begränsad till de engelskspråkiga 

miljöer där detta fenomen studerats. Ett problem som jag ser med det språkbruk som finns är 
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just kring den tidigare nämnda differentieringen mellan manlig och kvinnlig homosexualitet. 

Ämnesordet ”homosexualitet” kan anses vara alltför inkluderande då den återvinner böcker 

om både manlig och kvinnlig samkönad kärlek. Istället hade det vid indexering lagts till 

ämnesorden ”flickor” eller ”pojkar” för att skilja dessa åt. Men då dessa inte är kopplade till 

en sökning på ”homosexualitet” så måste den sökande ändå klicka sig in på varje enskild titel 

i resultatet för att finna de övriga ämnesorden, och då se om boken handlar om flickor eller 

pojkar. I indexeringen vid Malmös och Gävles stadsbibliotek hade man gjort ett försök att 

åtgärda detta då man lånat in ämnesordet ”lesbisk kärlek” från vuxenlistan, vilket kan hjälpa 

de som söker på den termen, men då man även indexerat samma böcker som 

”homosexualitet” så har man då trots allt inte lyckats differentiera mellan pojkar och flickor. 

Pojkarna har nämligen inte i någon av de båda ämnesordslistorna ett eget ämnesord som 

symboliserar endast den manliga homosexualiteten. Vi kan alltså hitta kvinnlig 

homosexualitet genom att söka på ”lesbisk kärlek” i de här båda bibliotekskatalogerna, men 

för att få litteratur om den manliga motsvarigheten måste vi söka på ”homosexualitet”, som 

förutom litteraturen om pojkar även återvinner den om flickor. Ämnesordslistan för barn och 

ungdomar saknar hierarki; det finns inga över och underordnade termer som skulle kunna 

fungera som samlingsbegrepp eller djupindexering. ”HBTQ” skulle kunna vara ett 

samlingsbegrepp för samtliga grupper som där ingår, medan ”homosexualitet” i nästa led på 

sin gren kan syfta på både män och kvinnor, pojkar och flickor. Under detta kan det delas upp 

mellan män och kvinnor, där jag anser att pojkarna behöver få ett eget ämnesord.  

     Ett annat exempel på möjlig hierarki är i samband med ämnesordet ”homosexuella 

föräldrar”. En familj kan se ut på väldigt många sätt, och inte alls begränsas till hetero-, eller 

homosexuella föräldrar. En eller båda av föräldrarna kanske inte alls identifierar sig själva 

som vare sig homo eller hetero, och kanske inte bisexuell heller. Det finns många 

transpersoner som är föräldrar, och var är deras ämnesord? Den term som lagts till i 

Uddevalla stadsbiblioteks indexering ”regnbågsfamiljer” är ett allmänt vedertaget begrepp 

som skulle kunna fungera som hierarkiskt överordnat till ”homosexuella föräldrar”; i en 

regnbågsfamilj är nämligen även bisexuella och transpersoner välkomna som föräldrar. Sedan 

kan det såklart också diskuteras ifall det ska finnas ämnesord för något som kanske inte ens 

förekommer i litteraturen. Jag vet själv inte om det finns böcker utgivna för barn och 

ungdomar som innehåller bisexuella eller transsexuella föräldrar.   
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     Jag anser att det finns ett behov av att göra förändringar i ämnesordslistan för barn och 

ungdomslitteratur, bland annat genom att lägga till fler begrepp som antingen är mer 

inkluderande som samlingsord, eller som kan användas för att djupindexera ett än mer 

specifikt innehåll än som kan lyftas fram idag. Men vilka ord bör då tas med? Endast de som 

representerar teman som förekommer i litteraturen tillräckligt ofta för att anses vara behövda, 

eller ska det finnas en mer omfattande lista som står redo då de mer ovanliga ämnena 

förekommer? En sådan term skulle kunna vara ”pansexualitet”. Hetero-, homo-, och 

bisexualitet är endast baserat på tvåkönsnormen, och de transexuella och intersexuella lämnas 

utanför. ”Sexualitet” är en alltför bred term som inkluderar kroppens sexuella 

mognadsprocess, men ”pansexualitet” är ett uttryck för en person av något kön som har 

förmåga att känna sexuell attraktion för vissa individer av något kön. Här inkluderas alltså 

även de trans- och intersexuella, vilket skulle hjälpa till att lyfta in t:et i HBTQ i den svenska 

biblioteksvärlden.  

 

6.4 Nya ämnesord 

Redan 1997 talades det i handledningen till Svenska Ämnesord om möjligheten att föreslå nya 

ämnesord, och hur dessa skulle kunna fungera som preliminära okontrollerade ämnesord till 

dess att de testats utförligt och ansetts korrekta och nödvändiga. Detta skulle kunna vara en 

möjlighet för att inkludera fler HBTQ-relaterade termer. Ett annat sätt skulle kunna vara 

genom hänvisningar till synonymer, i den mån då det faktiskt finns ett ämnesord som 

representerar det användaren söker, även om det inte var det ord som användes. På så sätt 

skulle ”gay” eller ”lesbisk” kunna hänvisas till sökorden ”homosexualitet” eller ”lesbisk 

kärlek”, men jag anser ändå inte att detta helt skulle kunna ersätta behovet av att lägga till nya 

ämnesord. Hilary Potts pekade på vikten av att ämnesorden är moderna i hennes studie då det 

visade sig att de inga kvinnor hon intervjuat hellre använde sig av sökmotorer på nätet eller 

online-bokhandlar som Amazon.com för att hitta böcker, då dessa är nyare företeelser som 

använder sig av ett betydligt modernare och mer objektivt språkbruk än de äldre 

bibliotekskatalogernas ibland dömande språkbruk. 

     Då tidsbrist och okunskap verkar vara de främsta faktorerna som spelar in då indexeringen 

är bristfällig eller rent felaktig, så bör ett öga kastas på de undersökningar som föreslår andra 

metoder. Lina Nääs tyckte i sin uppsats visserligen att LibraryThings sociala taggar inte 

fungerade tillräckligt bra för svenska förhållanden då det är en internationell sida där de flesta 
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taggarna görs på engelska, men hon pekade ändå på tydliga fördelar med att låta den större 

massan bidra. Då får de som är insatta och intresserade, och som faktiskt har läst böckerna 

säga sitt om deras innehåll. Dessutom kan den större massan sammantaget ge en objektivitet 

som är svår att uppnå då indexeringen utförs av endast en liten grupp människor. 

     Här avrundar jag min diskussion och går i nästa avsnitt vidare till att presentera mina 

slutsatser.  
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7. Slutsats 

Jag tänkte nu göra ett försök till att besvara de frågeställningar som legat i bakgrunden till min 

utvärdering, för att sedan gå vidare till en slutlig bedömning, och till sist ge tips på åtgärder 

och vidare studier. 

 

I vilken utsträckning synliggör de kontrollerade vokabulären HBTQ-teman?  

Trots att det gjorts vissa ansträngningar, då ämnesord som ”homosexualitet”, ”bisexualitet”, 

”transvestiter”, ”homosexuella föräldrar” och ”vara annorlunda” finns med i ämnesordslistans 

kontrollerade ämnesord, anser jag att det inte räcker till. De termer som finns är för stela för 

många användare, det är helt enkelt inte de sökord som de kommer på att använda vid sina 

sökningar utan att ha någon tidigare kunskap om indexering. De ord som finns används vad 

jag kan se oftast vid relevant tillfälle, såsom homosexualitet och homosexuella föräldrar som 

korrekt tilldelats majoriteten av de berörda böckerna. Däremot tror jag att kunskapen tryter då 

det kommer till innehåll av transsexualism. Att endast ha med ett mycket snävt ämnesord som 

exkluderar stor del av alla transpersoner hjälper knappast heller till. Enligt ämnesordslistan 

kan föräldrar dessutom endast vara heterosexuella (vilket i enlighet med heteronormen inte 

finns inkluderat i listan då det är det ”normala”) eller homosexuella. Indexeringen skulle tjäna 

på att bredare, mer inkluderande ämnesord, men också snävare ämnesord för differentiering 

och en slags djupindexering, läggs till i ämnesordslistorna. 

    

Uppmärksammas HBTQ-teman i skönlitteratur för barn och ungdomar genom 

ämnesordsindexering? 

På den här frågan kan jag bara svara ”ja, vissa”. Manlig homosexualitet synliggörs ganska 

bra, det görs tydliga försök, och är sannolikt lättare då "homosexualitet" i viss mån verkar få 

representera den manliga homosexualiteten. I vissa fall finns "lesbisk kärlek" som särskilt ord 

för den kvinnliga, men inget ord som kan ersätta engelskans "gay" för den manliga. Kanske 

borde man införa ordet gay, då detta verkade vara ett populärt sökord bland HBTQ-

ungdomarna redan på 1990-talet enligt Raafiaubs studie (1991), eller kanske "gaylitteratur", 

som är ett allmänt vedertaget begrepp. 

     Något svårare är det att hitta litteratur med homosexuella flickor, då även den faller under 

"homosexualitet" och det inte räcker till att lägga till "flickor" respektive "pojkar" eftersom 
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den differentieringen inte är kopplat till ämnesordet ”homosexualitet” vid själva sökningen. 

Bättre då att använda ämnesordet "lesbisk kärlek", lånat från ämnesordslistan för vuxna, 

såsom Malmö och Gävle stadsbibliotek gjort, fast då kanske utan att också använda 

"homosexualitet" så länge pojkarna inte har något "eget" ämnesord. 

     Translitteratur är som nämnt ovan den svåraste att finna då t:et halkat ur HBTQ litegrann. 

Visserligen hade jag endast två sådana böcker för äldre barn och ungdomar med i 

utvärderingen, och sannolikt finns det inte så många att hitta, men är det då inte än mer viktigt 

att de som finns indexeras på korrekt sätt och görs tillgängliga för de som är i behov av dem?    

 

Vilka olika slags sexualiteter återfinns i litteraturen genom ämnesordsindexeringen?  

Ämnesorden lyfter fram ”homosexualitet” och ”bisexualitet”, i enlighet med tvåkönsnormen 

som säger att det endast finns två kön, man och kvinna, som tillsammans kan skapa tre 

sexualiteter. Den tredje, heterosexualiteten, är dock utelämnad från ämnesorden, för att den i 

vårt heteronormativa samhälle inte anses vara i behov av förklaring. Heterosexualiteten är den 

normala, och det förutsätts att böcker som indexerats med ämnesordet ”kärlek” handlar om 

heterosexuella relationer om inget annat specifikt pekas ut.  

 

Använder biblioteken sig av möjligheten att skapa egna ämnesord för HBTQ-teman? 

Några få bibliotek har använt sig av den här möjligheten, som Malmö stadsbibliotek och 

Gävle stadsbibliotek som lagt till ämnesordet ”lesbisk kärlek” utöver det ”homosexualitet” 

som boken fått från BURK eller LIBRIS, då boken handlar om homosexuella flickor, eller 

Uddevalla stadsbibliotek som lagt till termen ”regnbågsfamiljer”. Varför det är ju de här 

biblioteken som verkar ha engagerat sig lite extra för att framhäva HBTQ-teman kan jag 

egentligen inte säga någonting om. En ren gissning skulle vara att det finns någon eldsjäl med 

särskilt intresse för de här frågorna som haft en hand med i spelet. Jag skulle dock önska att 

den här möjligheten utnyttjades i större grad, antingen genom indexering av personalen, eller 

genom att användarna kan lägga till ämnesord i webbkatalogen. 

 

Som slutsats kan jag säga att jag trots att jag ser att det görs ansträngningar, och att 

indexeringen överlag klart förbättrats hos de nyare böckerna som är utgivna efter att 

ämnesordslistorna publicerats, fortfarande finns ganska stora brister. Okunskap och tidsbrist 
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resulterar i missade teman eller felindexeringar, såsom exemplen med Den jag är och Sandor 

slash Ida, som får konsekvenser för de barn och ungdomar som är i stort behov av den här 

litteraturen. Och som Martin och Murdock säger så är det inte bara HBTQ-ungdomarna som 

drabbas, utan även deras familjer och vänner, och personer som i sitt yrkesutövande 

regelbundet möter HBTQ-personer.  

     Det är svårt att nå mål som inte finns explicit uttalade, och även om Bibliotekslagen och 

folkbiblioteksmanifestet har stark bakgrund i de mänskliga rättigheterna och 

Yogyakartaprinciperna där könsidentitet och sexuell läggning finns specifikt nämnda, så 

efterlyser jag ändå att de här grupperna uttryckligen nämns även i de skrifter som specifikt rör 

biblioteks mål och skyldigheter. Kanske är detta något som istället syns i bibliotekens lokala 

mål, det kan jag inte uttala mig om inom ramen för den här utvärderingen. Med grund i att 

eftersträva jämlikhet och rättvisa på biblioteken anser jag att fler och större ansträngningar 

behöver göras för att tillgodose HBTQ-barns och -ungdomars behov på de svenska 

folkbiblioteken. 

 

Som förslag på åtgärder skulle jag vilja se: 

 Fler HBTQ-relaterade ämnesord, både inkluderande och differentierande 

 Uppdatering och modernisering av de termer som används vid indexering av HBTQ-

litteratur  

 Större kunskap om HBTQ hos de som utför indexering 

 Möjlighet för allmänheten att kunna bidra med ämnesord då tid och kunskap inte 

räcker till 

 

Och som förslag på ytterligare studier har jag detta: 

 Användarundersökning om vilka ord som faktiskt används vid sökningar av HBTQ-

litteratur; detta för att kunna få en bild över vilka ord som bör läggas till eller 

moderniseras i den befintliga ämnesordslistan 
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Bilagor 

Bilaga 1. Lista över böcker 

"Det händer nu", Sofia Nordin, 2011 (Augustnominerad för bästa ungdomsbok 2010) - L 

 

"Regn och åska", Håkan Lindquist, 2011, - G 

 

"Spelar roll", Hans Olsson, 1993, - G 

 

"Den jag är", Ingrid Sandhagen, 2001, - T 

 

"Kyssen", Jacqueline Wilson, 2009, - G 

 

"Pappa säger att vi räddar liv", Do Van Ranst, 2004, - L (Knokke-Heist priset för bästa 

ungdomsbok) 

 

"Tu man hand", Tomas Lagermand Lundme, 2008, - G 

 

"Hemligt kär", Joanna Kenrick, 2010, - G 

 

"Bögslungan", Per Alexandersson, 2008, - G 

 

"Ibland bara måste man", David Levithan, 2007, - G (ALA Best books for young adults) 

 

"Det jag inte säger", Katja Timgren, 2004, - L 

 

"Jag ser dig", Mårten Melin, 2009, - L 

 

"Sodomsäpplet och Nejlikmusslan - Berättelsen om Joakim", Bengt Martin, 1982, - G 

 

"En halv tusenlapp", Ulf Nilsson, 2005, - G 

 

"Snygg", Joyce Carol Oates, 2005, - G 

 

"Duktig pojke", Inger Edelfeldt, 1977 denna upplaga 2000, - G 

 

"Dags att våga?", Åsa Nilsson, 2005, - L 

 

"Från en annan planet", Tamara Bach, 2005, - L (Deutsche Jugendliteraturpreis och 

Oldenburger Jugendbuchpreis) 

 

"Svikarens spel", B.R. Collins, 2009, - G 

 

"Kapitulera omedelbart eller dö", Sanne Näsling, 2011, - B 

 

"Typ jättekär, liksom!", Lotta Löfgren-Mårtensson, 2007, - L 
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"Sandor slash Ida", Sara Kadefors, 2001?, - För att se om det felindexeras. Handlar inte om 

homosexualitet mer än nämnt i förbigående (på baksidan, vilket är det många som indexerar 

har att utgå ifrån)  

 

"Jösta och Johan", Skåhlberg & Dahlquist, 2010, - G 

 

"Junior börjar förskolan", Skåhlberg & Dahlquist - G 

 

"Lill-Zlatan och morbror raring", Lindenbaum - G 

 

"Kalle med klänning", Skåhlberg & Dahlquist - Könsroller 

 

"Kalle som lucia", Skåhlberg & Dahlquist - Könsroller 

 

"Kim och Skrutten", Frimodig & Berg - L (mammor) 

 

"Malins mamma gifter sig med Lisa", Lundborg & Trollerup-Grkovic - L 

 

"Prinsessan Kristalla", Skåhlberg & Dahlquist, - L 

 

"Punkpapporna", Wennberg & Femerstrand - G 
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Bilaga 2. Sökningsresultat 
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