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Abstract 
Two subjects which have grown constantly larger due to globalization are diversity and 

LGBTQ. This can be seen since people with different sexualities, religions, ethnicities 

and much more have become more visible in Sweden. Therefore, one can ask oneself 

how diverse the literature is at public libraries, especially if a certain genre such as 

LGBTQ is placed at a special section called rainbow shelves. This issue will be 

examined in this study. To show how important it is to include and acknowledge 

everyone and not only some groups, social recognition by Axel Honneth has been 

chosen as the theory of this paper. In order to see how diverse the literature in rainbow 

shelves are, a qualitative content analysis, based on four different semi-structured 

interviews with four different individuals, has been made. Only librarians from libraries 

which have rainbow shelves has been interviewed, but they were spread all over 

Sweden, from north to south. The interviews took place during April 2018. The result 

shows that the libraries have diverse LGBTQ-literature to a certain degree. They can 

only purchase as much diverse LGBTQ-literature as exists and unfortunately, there is 

not much diverse LGBTQ-literature available. Due to this, the four public libraries 

cannot acknowledge individuals who are not included in the white normativity or 

western standards. The discussion revealed that the rainbow shelves of the participating 

libraries do not represent a greater diversity. However, there are rainbow shelves where 

diversity is more represented than in other rainbow shelves. It was also found that there 

is a limited amount of multilingual LGBTQ-literature and that it is complicated to find. 

Not enough multilingual LGBTQ-literature is published to enable public libraries to 

find and make this available to a wider extent. All participating libraries work in some 

way to support the diversity of the rainbow shelves and make them more representative. 

This work is mainly done by getting inspiration from other libraries’ rainbow shelves or 

by searching for diverse LGBTQ-literature.  

 

Nyckelord 
HBTQ, folkbibliotek, mångfald, regnbågshylla 

 

Tack 
Vi vill säga ett stort tack till våra intervjupersoner och vänner, men även till våra 

handledare och varandra. 
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1 Inledning 
Varje kommun i Sverige skall ha ett folkbibliotek (SFS 2013:801, 6 §). Några av dessa 

bibliotek har något som kallas för regnbågshyllor. Regnbågshyllor innehåller litteratur 

och andra medier som har med HBTQ att göra (SNOKA-bibliotek, 2018b). Dock har 

detta koncept inte alltid funnits, även om personer med olika sorters sexualiteter alltid 

har funnits i Sverige. Det var inte förrän i mitten av 1900-talet som deras röster började 

bli hörda och HBTQ-rörelsen kom till liv. Rörelsen har enbart växt och växt med åren 

som gått. På 1950-talet avkriminaliserades samkönat umgänge, dock fanns det en 

åldersgräns på 18 år eftersom samkönat umgänge fortfarande sågs som en psykisk 

sjukdom. Under 1980-talet fanns det en stor optimism bland HBTQ-personer men detta 

överskuggades snart av ett hot, hiv. Detta stoppade dock inte rörelsen utan information 

om sjukdomen började istället att spridas och detta gav individer en större förståelse och 

kunskap (RFSL, 2015b). I samband med att kunskapen och förståelsen kring hiv ökade 

minskade fördomarna mot HBTQ-personer. Under detta årtionde utvecklades även 

majoriteten av Pridedemonstrationerna till Pridefestivaler vilket höll på under flera 

dagar i ett flertal städer (NE, 2018c). HBTQ-rörelsen har enbart vuxit och det märks då 

samkönat äktenskap numera är lagligt i 25 länder (Gustafson, 2017). I Sverige äger 

Pridefiranden rum i 13 städer. Några av de större festivalerna finns i Stockholm, 

Malmö, Uppsala och Göteborg (NE, 2018c). Förutom detta kan man se att HBTQ börjar 

blir allt mer accepterat då det finns gayklubbar i de större städerna, gaysajter, HBTQ-

filmer och allt fler personer kommer ut, både kända individer och vanliga personer. 

 

Något som det också finns allt mer av på bibliotek är litteratur på andra språk än 

svenska. Detta är inte särskilt konstigt med tanke på att Sverige tog emot finländska 

krigsbarn under vinterkriget, hade en kraftig arbetskraftsinvandring från 1940-talet till 

mitten av 1970-talet samt tog emot flyktingar under migrationskrisen i Europa, och 

världen blir allt mer globaliserad för varje dag som går (Kleberg, 1998, s. 61). Dessa 

händelser är några av de bidragande faktorerna till att de nationella minoritetsspråken 

offentliggjordes. De olika nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, 

meänkieli, romska och samiska (NE, 2018b). Antalet personer med olika etniciteter, 

religioner, språk, bakgrunder och hudfärger har i Sverige enbart ökat med åren och detta 

märks då många bibliotek har olika satsningar för att främja mångfald. Det finns bland 

annat något som kallas för ny i Sverige-hylla på ett flertal bibliotek där det finns 

litteratur som kan hjälpa nya svenskar med att komma till rätta i Sverige (SNOKA-

bibliotek, 2018). Många bibliotek har dessutom språkcaféer och andra evenemang som 

riktar till nya svenskar eller liknande grupper. Det står även i bibliotekslagen att 

bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoritetsspråken och andra 

språk än svenska (SFS 2013:801, 5 §). 

 

Då dessa två ämnen, HBTQ och mångfald, blir mer och mer omfattande för varje dag 

kan man undra hur mångfaldig litteraturen på folkbibliotek är, särskilt om litteraturen är 

placerad på en särskild avdelning som riktar sig mot en speciell användargrupp. På 

grund av detta vore det intressant om en undersökning gjordes om hur mångfaldig 

HBTQ-litteraturen är som går att finna på folkbibliotekens regnbågshyllor. Dessutom 

har debatten om huruvida regnbågshyllor är ett bra eller dåligt påfund pågått länge. Av 

denna orsak verkar det som om inte särskilt många har fokuserat på hur beståndet i 

regnbågshyllorna ser ut. Därför vore det intressant att se vad regnbågshyllan faktiskt 

innehåller, om den faktiskt representerar någon mångfald överhuvudtaget. Förutom 

detta står det dessutom i bibliotekslagen att de nationella minoritetsspråken samt andra 

språk än svenska ska prioriteras. Därför vore det intressant att undersöka om 
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regnbågshyllor innehåller detta då det är en väldigt specifik avdelning. Detta är vad 

denna uppsats kommer att handlar om. 

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer ett flertal begrepp relevanta till HBTQ och mångfald att förklaras 

eftersom de förekommer ofta i detta arbete och har en avsevärd betydelse såväl i detta 

arbete som inom ämnena HBTQ, mångfald och normkritik. Begreppslistan har valts att 

tas upp i bakgrunden och inte som en bilaga, då det kan vara bra att läsa förklaringarna 

innan man läser resten av uppsatsen. Dessutom behöver man då själv inte söka efter 

dessa ord eller bläddra till slutet av uppsatsen för att ta reda på dess betydelser. Efter 

begreppsförklaringarna kommer en översikt av HBTQ-rörelsen, relevanta HBTQ-

organisationer, normkritik och slutligen en överblick över folkbibliotekens 

mångfaldsarbete under de senaste 50 åren. 

 
1.1.1 Begreppsförklaring 

HBTQ är den kollektiva termen som används i Sverige för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner, queera samt personer som på andra sätt är osäkra på sin sexuella läggning 

eller könsidentitet och på så sätt bryter mot heteronormen (Greenblatt, 2011, s. 6). Det 

finns olika varianter av denna förkortning (till exempel HBT, HBTQ+, HBTQIA), och 

bokstävernas ordning kan variera beroende på vilka perspektiv det fokuseras på 

(Lönnlöv, 2014, s. 8; Ohlsson Sandahl, 2015, s. 30). I denna uppsats kommer 

förkortningen HBTQ att användas för alla som med sin sexualitet, könsidentitet eller 

dylikt bryter mot heteronormen och inkluderar därmed även asexualitet och intersex i 

detta paraplybegrepp.  

 

Homosexualitet är förmågan att attraheras sexuellt och/eller romantiskt av personer av 

samma kön (Greenblatt, 2011b, s. 214). 

 

Bisexuella är personer som har förmågan att romantiskt och/eller sexuellt attraheras av 

personer av flera kön (Greenblatt, 2011, s. 5). 

 

Pansexualitet innebär, likt bisexualitet, förmåga att attraheras sexuellt och/eller 

romantiskt av personer oavsett kön, men trycker på att det finns ett brett spektrum av 

kön, medan bi i bisexuell antyder att det bara gäller attraktion till två kön. Pansexualitet 

används som ett begrepp för en sexuell läggning som går bortom tvåkönsnormen 

(RFSL, 2015) och som inte begränsas av andras könstillhörighet. 

 

Asexualitet innebär att personer inte vill eller kan ha sexuella relationer (Ohlsson 

Sandahl, 2015, s. 20). Det kan vara under en period eller under en hel livstid. Begreppet 

asexualitet används på olika sätt av olika personer, och kan även användas som ett 

paraplybegrepp för dylika sexualiteter, till exempel demisexualitet som innebär att man 

bara attraheras sexuellt av personer med vilka ett djupt emotionellt band har skapats 

(RFSL, 2015). 

 

Heterosexualitet innebär att en person kan attraheras sexuellt och/eller romantiskt av 

personer av ett annat kön än det egna (RFSL, 2015). 

 

Transperson är ett paraplybegrepp som tillämpas på personer vars könsbeteende, -

uttryck eller -identitet inte överensstämmer med könet de tilldelades vid födseln 

(Greenblatt, 2011, s.6). Trans kommer från latinets “överskridande” och kan användas 

för  många olika identiteter och uttryck, men det säger ingenting om en persons sexuella 
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läggning. Ickebinär är ett liknande paraplybegrepp och innebär att man identifierar sig 

som bortom, mellan eller med båda könskategorierna kvinna och man. Att vara 

ickebinär innebär olika saker för olika personer och är därmed inget definitivt begrepp. 

En del ickebinära och transpersoner använder hen som pronomen, men en persons 

könstillhörighet behöver inte höra samman med personens pronomen. Hen används 

även som ett könsneutralt pronomen eller när någons könsidentitet är okänd eller 

irrelevant (RFSL, 2015).  

 

Intersex är människor som är födda med båda eller tvetydiga biologiskt manliga och 

kvinnliga externa könsorgan, interna reproduktionssystem, könskörtlar eller 

könskromosomer (Greenblatt, 2011, s. 5). 

 

Queer används för att referera till någon icke-cis eller -heterosexuellt identifierad 

person eller handling (Greenblatt, 2011, s. 6). Att identifiera sig som queer kan därmed 

innebära olika saker för olika personer men det grundar sig i normkritiken i fråga om 

kön och sexualitet, samt om hur människor kategoriseras utifrån samhälleliga idéer om 

hur människor ska leva, vilka relationer vi ska ha och hur vi ska se ut baserat på vilka 

kön vi tilldelats vid födseln. Begreppet queer kan användas av personer som inte vill 

eller kan definiera sin sexuella läggning eller könsidentitet, eller som en definition av 

någon av eller båda dessa (RFSL, 2015).  

 

Heteronormativitet grundar sig på tron att alla människor är cispersoner och 

heterosexuella (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 31). Det är ett normsystem som har en stark 

påverkan på vår förståelse av och förväntan på sexualitet och kön. Det förutsätts att alla 

människor kan delas in i grupper av antingen kvinnor eller män, att alla är 

heterosexuella, att kvinnorna ska vara feminina och männen maskulina. Dessa normer 

påverkar alla och ger fördelar ekonomiskt, politiskt och socialt till de som följer och 

passerar inom dessa normer, medan motsatsen kan ge straff eller problem av varierande 

grad (RFSL, 2015).  

 

Cisperson är en relativt ny term som tillämpas på icke transpersoner, det vill säga att 

den appliceras på personer vars könsuttryck och identitet är kongruenta med könet de 

tilldelades vid födseln (Greenblatt, 2011, s. 5). 

 

Tvåkönsnorm innebär tron om att alla människor kan kategoriseras som man eller 

kvinna enbart baserat på deras anatomiska förutsättningar, och förutsätter att det endast 

finns två kön. Dessa tillskrivs även specifika egenskaper och normer som man som 

människa förväntas följa, och mänskligheten delas därmed upp i två skilda grupper 

(RFSL, 2015).  

 

Kön används som begrepp för att dela in människor i olika kategorier baserat på 

anatomiska, juridiska, upplevda och uttryckta förutsättningar och faktorer. Kön är 

mycket mer komplext än att alla människor är antingen kvinnor eller män, och 

begreppet kan delas in i dessa fyra delar: 

• Genetiskt kön baseras på en persons inre och yttre könsorgan, könskromosomer 

och hormonnivåer, och utgör en bred skala snarare än två skilda kön.  

• Juridiskt kön är det kön som anges i folkbokföringen samt olika 

identifikationshandlingar. Människor tilldelas ett av de juridiska könen, kvinna 

eller man, vid födseln, baserat på yttre könsorgan. Detta kön kan ändras efter att 

diagnosen transsexuell satts.  
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• Könsidentitet är en persons självupplevda kön, till exempel kvinna, ickebinär, 

man, etcetera.  

• Könsuttryck syftar på hur en person uttrycker sitt kön genom till exempel 

klädsel, frisyr, kroppsspråk och andra normbekräftande eller normbrytande 

beteenden.  

(RFSL, 2015) 

 

Regnbågshylla är det vanligaste namnet på special- eller skylthyllor där biblioteken 

samlar HBTQ-relaterade medier och information med syfte att synliggöra HBTQ-

litteratur och -frågor och att göra litteraturen mer tillgänglig och lätthittad (SNOKA-

bibliotek, 2018b).  

 

Ny i Sverige-hyllan är en satsning som finns på ett flertal folkbibliotek i Sverige, där de 

samlar information och medier som kan vara av nytta för personer som nyligen kommit 

till Sverige. Den kan till exempel innehålla lexikon, uppslagsverk, körkortsböcker på 

andra språk, broschyrer om rättigheter och annan viktig information, samt i vissa fall 

lättläst litteratur (SNOKA-bibliotek, 2018).  

 

Vithetsnorm innebär att det inom ett samhälle eller land förutsätts att man är vit, vilket 

även präglar de maktstrukturer som finns (RFSL, 2015). Vithet anses vara normen i 

bland annat Sverige, Storbritannien och USA.  

 

Mångfald syftar ofta på skillnader när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk 

bakgrund, kulturell bakgrund, ålder, sexualitet med mera (Arbetsmiljöupplysningen, 

2018). 

 

Etnicitet är ett begrepp för personers nationella eller etniska bakgrund, hudfärg eller 

dylikt. Det baseras på hur personer identifierar eller upplever sig själva och det är 

därmed personerna själva som definierar sin etnicitet eller etniciteter utifrån sina 

bakgrunder eller personliga historia. Nationell bakgrund innebär personers nationella 

samhörighet (McDonald & McDonald, 2017, s. 16). 

 

Kultur innebär en grupps internt inlärda eller skapade normer, värderingar, och 

livsmeningar som tillkommit utifrån deras levnadssätt (McDonald & McDonald, 2017, 

s. 16).  

 
1.1.2 HBTQ-rörelsen  

HBTQ som förkortning och begrepp är relativt nytt. Förkortningen HBT förekom i 

tryck första gången år 2000. Sedan dess har Q lagts till för att göra begreppet mer 

inkluderande, och syftet var från början att bredda de uttryck som användes tidigare, 

såsom homo, gay eller bög (RFSL, 2015). Förkortningen förekommer i olika variationer 

och bokstavsföljder, och vilka begrepp som vanligtvis inkluderas eller används varierar 

mellan olika språk. HBTQ, som står för Homo-, Bi- och Transsexuella och Queer, kan 

utvecklas för att tydliggöra att ytterligare identiteter inkluderas (Ohlsson Sandahl, 2015, 

s. 30), till exempel HBTQ+, HBTQIA eller HBTQIA+, där I står för intersex, A står för 

asexualitet och plustecknet visar på att det finns ytterligare identiteter som räknas in 

även om de inte representeras av en egen bokstav. I Sverige skrivs vanligen endast 

HBTQ, alternativt HBTQ+, och det är även den förkortning som används i denna 

uppsats, och definitionen som används innefattar då även intersex, asexualitet och andra 

identiteter trots att detta inte specificeras i förkortningen. Detta för att inkludera fler 

perspektiv, sexualiteter och könsidentiteter i begreppet. 
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HBTQ-communityt är i stor grad varierande och består av personer med en mängd olika 

könsidentiteter och sexuella läggningar, men även av olika etniciteter, nationaliteter, 

bakgrunder, kulturer, religioner, fysiska och psykiska förutsättningar, etc. Trots detta är 

det inte alltid som denna mångfald inom HBTQ representeras och synliggörs, inte minst 

inom Pride, nyhetsmedier och sammanträden (McDonald & McDonald, 2017, s. 8). 

Istället uppvisas och förstärks en homogen och ofta stereotypisk bild av HBTQ-personer 

som vita, medan icke-vita å andra sidan framställs som och förväntas vara 

heterosexuella. På samma sätt osynliggörs bisexualitet vilket leder till att icke-vita 

HBTQ-personer, samt bisexuella, påverkas negativt till följd av ökad diskriminering 

och brist på känsla av tillhörighet (Howard, 2011, s. 7). Osynliggörandet av bisexuella 

och ickebinära är något som forskningen tydlig visar utgör ett stort problem och att det 

därmed är något som bibliotek som arbetar med HBTQ borde arbeta för att motarbeta 

genom att synliggöra dessa grupper ytterligare.   

 

Osynliggörandet av bisexuella förekommer såväl inom HBTQ-communityt som inom 

studentsamhällen, samhället i stort samt inom verksamheter och organisationer som på 

olika sätt arbetar med HBTQ-frågor (McDonald & McDonald, 2017, s. 43). McDonald 

& McDonald skriver om HBTQ-personers erfarenheter av detta, såsom en bisexuell 

person som från en lärare som själv är lesbisk fått en kommentar om att läraren förstod 

att personen var lesbisk eftersom att hon skrivit en uppgift om Pride. Personen som 

berättade detta berättade även att hon ofta behövt förklara såväl för heterosexuella som 

för homosexuella att hon är bisexuell. Detta visar tydligt vilken oförståelse och 

okunskap som finns kring bisexualitet, även bland personer som själva är aktiva inom 

HBTQ-rörelsen (McDonald & McDonald, 2017, s. 49).  

 

En del av oförståelsen för bisexualitet grundar sig i missuppfattningen att bisexuella 

ännu inte “bestämt” sig eller accepterat att de är antingen homosexuella eller 

heterosexuella, och ses ibland även som till hälften homosexuella och till hälften 

heterosexuella. Detta stämmer inte – bisexualitet är en specifik sexuell läggning, inte en 

blandning mellan de som ofta ses som varandras motsatser. Bisexuella har särskilda 

behov och problem, även om dessa kan variera beroende på vem deras partner är – och 

därmed hur de uppfattas av samhället. De kan utsättas för homofobi om de befinner sig i 

ett samkönat förhållande och därmed ses som en självklar del av HBTQ-communityt, 

men de kan å andra sidan uppfattas som heterosexuella om de är i ett förhållande med 

personer av ett annat kön än det egna, och kan därmed bli ifrågasatt om de utger sig som 

en del av HBTQ-rörelsen (Howard, 2011, s. 8). Denna stereotypa uppfattning av 

HBTQ-personer som ett community av homogena, likasinnade människor är felaktig 

och gör att människor ibland undviker att placera sig själva inom HBTQ-communityt. 

Snarare än en universell grupp där alla HBTQ-personer ingår är HBTQ-communityt ett 

slags begrepp över en stor grupp människor enade över specifika problem (Vincent, 

2014, s. 2). 

 

Howard (2011, s. 10) menar att bibliotekarier borde satsa specifikt på att synliggöra och 

tillgängliggöra medier om eller relaterade till bisexualitet eftersom dessa kan vara svåra 

att urskilja ur det övriga HBTQ-relaterade beståndet. Det beror delvis på att bisexualitet 

ofta anges i titlar även om innehållet främst fokuserar på homosexualitet, vilket innebär 

att det är svårt för användarna att söka efter litteratur om specifikt bisexuella. Att 

särskilt märka ut medier om bisexualitet, eller till exempel transpersoner, kan göras 

antingen fysiskt med märkningar på böckerna och dylikt, eller digitalt genom att de 

katalogiseras med relaterade sökord eller taggar. Att märka ut vad som handlar om 
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bisexualitet istället för att bara markera det som HBTQ-relaterat visar tydligt att 

biblioteket erkänner denna grupp individuellt snarare än enbart som en del av HBTQ-

communityt. Bisexuella, och pansexuella, har andra upplevelser, problem och 

informationsbehov än homosexuella, och det är något som biblioteken bör beakta 

istället för att enbart klumpa ihop dem med homosexualitet, som så ofta är fallet. Ett sätt 

för biblioteken att främja bisexuella användare är att samarbeta med organisationer och 

föreningar, med fokus på just bisexuella, för att utveckla hur verksamheten arbetar med 

denna grupp, vilka material som tillgängliggörs och hur detta görs (Howard, 2011, s. 7, 

11). 

 

Något som kvinnliga HBTQ-personer med icke-svensk bakgrund upplever saknas är 

HBTQ-träffar för nysvenskar samt på engelska eller andra språk. Även om de är 

välkomna vid träffar för HBTQ-kvinnor så är vithetsnormen stor inom dessa, och för att 

kunna vara delaktig krävs att deltagarna förstår och talar svenska, vilket gör att de 

nykomna HBTQ-kvinnorna inte känner sig välkomna eller att de upplever att träffarna 

inte är till för dem. Likaså gäller evenemang såsom lesbiska frukostar som säger sig 

vara riktade till alla kvinnor som attraheras av kvinnor, alltså även bisexuella och 

pansexuella, men bi- och pansexuella deltagare upplever ändå att de inte välkomnas och 

att det förväntas av dem att de är lesbiska om de deltar i aktiviteten (McDonald & 

McDonald, 2017, s. 64). För att vara inkluderande krävs att man inkluderar alla, men 

det är omöjligt för identitetsbaserade grupper att täcka alla gruppmedlemmars vitt skilda 

behov. Däremot är det viktigt för grupperna att inkludera en mångfald och att acceptera 

och främja människors olikheter (2017, s. 66, 71). McDonald & McDonald menar dock 

att en förutsättning för att marginaliserade grupper ska känna sig trygga är att de har en 

egen plats där de representeras och välkomnas (2017, s. 66).  
 

1.1.3 Organisationer 

RFSL grundades 1950 och står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter. RFSL strävar efter att HBTQ-personer ska få 

samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Det är en 

ideell organisation verksamma främst lokalt och nationellt inom Sverige men de har 

även vissa internationella verksamheter. De driven brottsofferjour, verksamheten 

Newcomers, en enhet med fokus på hiv och hälsa, samt en utbildnings- och 

certifieringsverksamhet (RFSL, 2016). Den sistnämnda innefattar en utbildning av olika 

organisationers och verksamheters personal i normkritik och resulterar i en HBTQ-

certifiering som är giltig i tre år och syftar till att belysa HBTQ-personers situation samt 

till att skapa ett arbetsliv som är mer inkluderande. De har HBTQ-certifierat mer än 300 

verksamheter (RFSL, 2017b, s. 7), men det är få bibliotek som har möjlighet att 

genomgå och bekosta utbildningen. År 2014 var det endast sex bibliotek i totalt 226 

tillfrågade kommuner som hade genomgått eller skulle genomgå HBTQ-certifieringen 

(Samuelsson, 2016, s. 24).  

 

RFSL arrangerar lokala aktiviteter, som till exempel föreläsningar och workshops, och 

arbetar med löpande politisk påverkan och opinionsbildning (RFSL, 2016). Deras 

verksamhet Newcomers utgör en stödgrupp och mötesplats för nyanlända HBTQ-

personer i Sverige, och ger även tillgång till asyljurister för att hjälpa och företräda 

HBTQ-personer under asylprocessen, för att ge dem möjlighet att bygga ett nytt liv i 

Sverige. RFSL arrangerar även cafékvällar, fritidsaktiviteter och dylikt, och erbjuder 

dessutom språkundervisning. Verksamheten syftar vidare till att ge vägledning och 

information om de rättigheter som finns för HBTQ-personer i Sverige (RFSL, 2017b, s. 

10).  
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SFQ står för Sveriges förenade HBTQIA+-studenter och är ett riksförbund för HBTQ-

perspektiv och normkritik i högskolor och universitet, med syfte att förbättra HBTQ-

studenternas situationer och göra de högre utbildningarna mer inkluderande. SFQ 

bedriver påverkansarbete kring cis- och heteronormativitet – såväl nationellt som lokalt 

– genom intersektionell normkritik. Dessutom utbildar de och skapar debatter om vilka 

problem detta resulterar i för studenter och studiemiljön (SFQ, 2018). SFQ har  utgivit 

boken Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQIA+ community 

(2017) skriven av Kabir och Rachel McDonald, i samband med ett projekt med samma 

namn.  

 

I denna text uppmärksammar de vikten av att vara inkluderande när det gäller 

marginaliserade delar av samhället i stort, liksom inom HBTQ-communityt. Detta för 

att undvika att de mindre uppmärksammade och synliggjorda grupperna exkluderas, 

eller upplever att de inte inkluderas i HBTQ-relaterade frågor och aktiviteter. SFQ 

uppmärksammar den bristande förståelsen som finns för HBTQ-personer som utöver 

HBTQ-fobi även drabbas av rasism och diskriminering på grund av deras hudfärg eller 

etnicitet. Detta oförstående finns i stor utsträckning även inom HBTQ-communityt i 

Sverige. SFQ arbetar för att öka representationen av dessa marginaliserade grupper 

inom HBTQ-communityt, såväl bland andra HBTQ-personer och -organisationer som 

inom media, Pride och dylikt. Detta med syfte att öka förståelsen för att tillsammans 

kunna arbeta för en mer inkluderande och representerande HBTQ-rörelse. En 

förutsättning för detta är att de personer som redan representeras och synliggörs ska 

uppmärksamma denna ojämlikhet och därefter skapa plats för och främja inkluderandet 

av de grupper som osynliggörs (McDonald & McDonald, 2017, s. 10-12).  
 

1.1.4 Normkritik 

Normkritik är en pedagogisk metod för att analysera de strukturer som finns i samhället 

för att därefter kunna ifrågasätta de normer som existerar. Normkritik syftar till att 

synliggöra och ifrågasätta normer, visa på de fördelar det innebär att följa normerna och 

att granska sin egna – eller sin organisations – position i förhållande till detta (RFSL, 

2015). Normkritik syftar även till att skapa trygga miljöer för personer oavsett identitet 

eller grupptillhörighet (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 108-109). Med hjälp av normkritik är 

det möjligt att upptäcka vilka normer som gör att en del personer inte känner sig 

representerade eller välkomna. Därefter är det möjligt att förändra detta och samtidigt 

främja det som redan är bra, och fler personer kan därmed tillgängliggöras 

verksamheten (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 87-88).  

 

Att olika grupper ställs mot varandra och framställs som motpoler är problematiskt och 

kan lätt leda till att de som tillhör flera grupper osynliggörs. Likaså gäller de som inte 

tillhör någon av grupperna. De personer som rör sig mellan de motpoler, som normerna 

resulterar i, befinner sig i en ofta svår mellanposition som kan resultera i ett 

osynliggörande. Ett exempel på detta är bisexuella och transpersoner, även inom 

HBTQ-rörelsen och när det gäller HBTQ-frågor. Bisexuella anses ibland befinna sig 

mellan homosexualitet och heterosexualitet snarare än som en individuell sexuell 

läggning. Bisexuella kan därmed uppleva det som att de tillhör olika grupper baserat på 

deras nuvarande partners könsidentitet. Transpersoner drabbas av att vara i en 

mellanposition på grund av tvåkönsnormen. Det förväntas av samhället att alla 

människor ska kunna kategoriseras som antingen kvinna eller man, och att det inte finns 

något mellanting. Dessa mellanpositioner innebär att personer känner att de inte är 

representerade eller inte känner grupptillhörighet, och det är en av orsakerna till en ökad 
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psykisk ohälsa bland bisexuella och transpersoner, jämfört med till exempel 

homosexuella (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 106-107).  

 

Människor ingår i mer än en grupp åt gången, baserat på ålder, kön, sexualitet, etnicitet, 

etc., och detta är viktigt att komma ihåg – inte minst vid arbetet med normkritik. På 

samma sätt ingår det en mängd olika människor, med olika erfarenheter, i respektive 

grupp. Det går inte att klumpa ihop eller generalisera en hel grupp utifrån de 

förväntningar eller fördomar som finns från samhället (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 101-

102). Trots detta är är det vanligt förekommande att personer som själva tillhör en viss 

normbrytande grupp blir en sorts “token” (representant eller symbol) för den gruppen 

och blir därmed inom hens verksamhet eller organisation ofta den drivande kraften för 

att främja och synliggöra denna grupp. Att personen tillhör en specifik grupp innebär 

inte att hen kan representera hela gruppen, eller har kunskaperna för att göra detta, men 

hen förväntas ändå vara gruppens representant. Denna tokenism kan undvikas genom att 

jämna ut den kvantitativa mångfalden (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 99-100). 

 

Det kommer alltid att finnas och skapas nya normer, och det normkritiska arbetet 

kommer därmed aldrig att slutföras – men det är viktigt att fortsätta arbeta normkritiskt 

och synliggöra dels de problem normerna orsakar men dels även den makt och de 

privilegier som normerna innebär. För att alla ska känna sig välkomna i en verksamhet 

är det viktigt att de representeras och att deras behov uppfylls. Det är således inte fel att 

dela upp människor i grupper, förutsatt att inte vissa grupper ges högre värde eller att 

inte vissa grupper osynliggörs (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 105, 108). Efter att den 

normkritiska processen påbörjats kan verksamheter och dylikt arbeta vidare med 

normkreativitet för att bli mer inkluderande genom att utveckla, förändra och förbättra 

normer (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 108).  

 
1.1.5 Historisk överblick över folkbibliotkens mångfaldsarbete 

Folkbiblioteken har sedan 1900-talets mitt utvecklat sina tjänster för utrikesfödda och 

personer med annat modersmål än svenska. Bibliotekens mångspråkiga bestånd baseras 

på de behov som finns för tillfället, och därmed bestod utbudet till en början till stor del 

av litteratur på språk som många arbetskraftsinvandrare talade, till exempel finska, 

ungerska och estniska (Nordin Siebolds, 1998, s. 97). Utbudet var fortfarande ytterst 

begränsat, och låntagarna minskade i och med att utbudet ibland var så dåligt att de fick 

slut på nya böcker att läsa. Allteftersom det kom fler människor från andra länder till 

Sverige, främst under olika perioder av ökad flyktingmottagning, och 

arbetskraftsinvandringen minskade gallrades stora delar av de tidigare finska medierna 

och biblioteken köpte istället in medier på andra språk (Airola, 1998, s. 61-62), såsom 

serbokroatiska, albanska, ryska, etc. (Nordin Siebolds, 1998, s. 63).  

 

Numera finns en mängd olika språk representerade i de flesta folkbiblioteks bestånd, 

men de språk som det finns störst behov av eller som är vanligast förekommande är 

bland annat arabiska, kinesiska, persiska och somaliska (Kungliga biblioteket, 2017, s. 

44-45). Möjligheterna för att hitta och köpa in denna litteratur har även de varierat stort 

under denna utveckling. Under 1970- och 80-talen gjordes de flesta inköpen av utländsk 

litteratur via Bibliotekstjänst AB, som sedan 70-talets början erbjudit recenserad 

litteratur på invandrarspråk i olika sambindningshäften. Till en början erbjöds endast 

finsk litteratur, men det språkliga utbudet ökade med tiden och omfattade redan under 

80-talets slut ett 20-tal språk (Statens kulturråd, 1987, s. 41).  
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Ett problem som är ständigt närvarande vid beståndsutveckling, gallring och 

katalogisering av utländsk litteratur på folkbibliotek är språkaspekten. Det kan än idag 

vara svårt att hitta information om litteratur på språk som bibliotekarierna inte själva 

behärskar, särskilt om det gäller språk med icke-latinska alfabet, till exempel arabiska 

och kinesiska (Statens kulturråd, 1987, s. 41). Problematiken utgörs delvis av att inte 

kunna avgöra vad böckerna handlar om eller vilken konstnärlig/litterär kvalitet de har, 

och det är även svårt att avgöra om de handlar om något som biblioteken inte vill eller 

kan tillhandahålla, till exempel om de har tydliga rasistiska eller homofobiska budskap. 

Likaså är det svårt att avgöra vilka böcker som bör gallras bort och vilka som det utgör 

ett värde att behålla i beståndet. Alla bibliotek har givetvis inte möjlighet att anställa 

personer som förstår alla de språk som biblioteket erbjuder litteratur på, och det är 

därmed viktigt att de kan få råd kring hur de bör agera för att främja dessa bestånd. Det 

är även viktigt att biblioteken kan få tillgång till katalogposter och dylikt för främst 

medier med icke-latinska alfabet för att biblioteken ska kunna tillgängliggöra denna 

litteratur och göra den sökbar för användarna. Länsbibliotek har i viss mån agerat som 

rådgivare åt kommunbiblioteken gällande frågor om bibliotekens mångfaldsverksamhet 

samt deras mångspråkiga verksamheter, men det är inte alltid detta är tillräckligt, 

särskilt inte i mindre län där det kanske enbart finns ett stadsbibliotek och några mindre 

filialer (Statens kulturråd, 1987, s. 51). 

 

Den digitala utvecklingen har till stor del förenklat bibliotekens verksamhet, inte minst 

vad gäller deras mångspråkiga verksamhet. Trots detta kvarstår flera av de problem som 

framgått i Statens kulturråds rapport från 1987, något som blivit tydligt under 

intervjuerna till detta arbete. Kungliga biblioteket (KB) har genomfört en kartläggning 

över bibliotekens arbete med språklig mångfald och migration med syfte att belysa de 

utmaningar som biblioteken hanterar och står inför. Denna kartläggning har visat att det 

finns stora behov av samverkan och samordning för att kunna uppnå ett hållbart och 

långsiktigt mångfaldsarbete på biblioteken, såväl vad gäller språklig mångfald som de 

nationella minoritetsspråken (Kungliga biblioteket, 2017, s. 4). KB menar att 

tillgängliggörandet av mångspråkiga medier kan främjas genom att utforma strategier 

för detta arbete och att detta bör ske genom nationell, regional och kommunal 

samverkan och samordning. På så sätt kan det uppnås långsiktiga samarbeten som är 

politiskt förankrade, samtidigt som det skulle resultera i en mer givande satsning. 

Kungliga biblioteket rekommenderar därmed en nationell samordning av 

medieförsörjning för språklig mångfald samt nationella minoritetsspråk, och föreslår ett 

samarbete kring frågor relaterade till detta tillsammans med Internationella biblioteket 

och regional biblioteksverksamhet. KB ämnar utforma metoder för hur detta samarbete 

kan genomföras, något som beräknas föreslås under 2019 (Kungliga biblioteket, 2017, 

s. 5).  
 

1.2 Problemformulering 

Allt fler bibliotek lyfter fram HBTQ-litteratur genom markeringar eller en speciell plats 

som oftast kallas för regnbågshylla. Dock så finns det såklart en debatt om huruvida det 

är bra att ha regnbågshylla och märka ut HBTQ-litteratur eller inte. Vissa argumenterar 

att HBTQ-litteratur bör behandlas som allt annat medan andra argumenterar att HBTQ-

litteratur försvinner i den övriga samlingen om den inte märks ut på ett eller annat sätt. 

Vissa menar att markeringen av HBTQ-litteratur inte är bra, eftersom HBTQ-personer 

lever bland oss och är en del av alla samhällen och därför bör inte litteratur som berör 

HBTQ sorteras ut (Ahlund, 2015, 18 maj). Andra menar att det är bra att HBTQ-

litteratur markeras eftersom det signalerar att biblioteket har kompetens för HBTQ-

frågor samt att de arbetar för att inkludera alla människor (Samuelsson, 2016, s. 38). 
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Folkbibliotek ska också ha böcker på de nationella minoritetsspråken samt andra språk 

än dessa och svenska (SFS 2013:801, 5 §). Dock är det inte självsäkert att ett bibliotek 

har litteratur på dessa språk då lagen kan tolkas olika. På grund av detta är det inte heller 

självklart att det finns HBTQ-litteratur på dessa språk. Dessutom kan det hända att de 

personer som köper in litteratur inte ens tänker på att inkludera en större mångfald. 

Förutom detta finns det inga särskilda lagar kring hur biblioteken skall arbeta med 

mångfald eller HBTQ, bara att folkbibliotek skall vara till för alla (SFS 2013:801, 6 §). 

 

Hur biblioteken skall arbeta med mångfald inom HBTQ-litteratur är inte tydligt då det 

inte finns någon lag om hur bibliotek skall arbeta med HBTQ. Bibliotekslagen tolkas 

dessutom på olika sätt och det finns inte särskilt mycket forskning om mångkulturell 

HBTQ-litteratur på folkbibliotek. Hur det är på folkbibliotek som har regnbågshyllor 

skiljer sig antagligen åt. Dessa faktorer har gett upphov till att denna uppsats kommer 

att undersöka och visa hur det ser ut på dagens folkbibliotek i Sverige som har 

regnbågshyllor, om det finns någon mångfald i regnbågshyllorna eller inte samt varför 

det ser ut som det gör och vad som kan förbättras. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt kommer syftet med uppsatsen samt frågeställningarna att presenteras. 
 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida HBTQ-litteraturen som 

tillgängliggörs på folkbibliotek med någon sorts fokus på HBTQ-personer – genom till 

exempel regnbågshyllor – även representerar andra kulturer, religioner och etniciteter, 

samt på vilka språk litteraturen tillgängliggörs. Denna undersökning kommer att 

fokusera på hur de intervjuade bibliotekarier som ansvarar för regnbågshyllorna 

uppfattar detta. Utifrån dessa resultat kommer det därefter att föreslås möjliga lösningar 

för problem och brister som eventuellt framkommit – samt att föreslå olika sätt på vilka 

regnbågshyllor och folkbibliotekens inköp och/eller urval av HBTQ-litteratur kan 

förbättras och utvecklas. Detta arbetet kommer att utgå ifrån och ämnar besvara följande 

tre frågeställningar: 

 

• Representerar folkbibliotekens regnbågshyllor en mångfald? 

• Finns det HBTQ-relaterad litteratur tillgänglig på de nationella 

minoritetsspråken samt andra språk än svenska och engelska, eller som 

inkluderar en större mångfald? 

• Arbetar biblioteken aktivt med att göra regnbågshyllorna mer mångfaldiga och 

hur ser i så fall detta arbete ut? 

 

1.4 Disposition 

I denna del kommer dispositionen av uppsatsen presenteras. Detta första inledande 

kapitel (1) presenterar väsentliga begrepp, bakgrund, problemformulering samt syfte 

och frågeställningar för läsaren. I nästa kapitel (2) kommer tidigare forskning att 

redogöras för läsaren. I tidigare forskning kommer forskning som berör HBTQ och 

mångfald på bibliotek att presenteras. Därefter kommer teorin (3) att introduceras för 

läsaren. I detta kapitel presenteras även för- och nackdelar med teorin. I kapitel 4 

kommer metod att presenteras för läsaren. I detta avsnitt presenteras även för- och 

nackdelar med den utvalda metoden. Kapitlet därefter (5) kommer att redogöra studiens 

resultat. I kapitel 6 kommer resultaten att analyseras och återkopplas till tidigare 

forskning. Efter det kapitlet kommer diskussion och slutsatser (7) att introduceras för 
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läsaren. I det sjunde kapitlet presenteras inte bara diskussioner om resultatet från 

analysen utan även om metod, teori och framtida forskning. Till sist kommer en 

sammanfattning presenteras för läsaren. 
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som berör HBTQ och mångfald på 

folkbibliotek att presenteras. Syftet med detta är att visa hur satsningarna började och 

hur det därefter har utvecklats, för att kunna dra kopplingar till varför bestånden ser ut 

som de gör idag samt vilka problem och utmaningar som medföljer denna verksamhet. I 

detta kapitel används även äldre forskning och rapporter eftersom detta kan användas 

för att visa på den positiva utvecklingen, men även för att visa på brister som finns samt 

att många av de problem som fanns då fortfarande finns kvar. 
 

2.1 HBTQ och folkbibliotek 

Melissa Adler skriver i boken Cruising the Library: Perversities in the organization of 

knowledge (2017) om problematiken kring att katalogisera och klassificera HBTQ-

relaterad litteratur inom Library of Congress Classification (LCC). Adler menar att 

katalogiserare strävar efter att texter som behandlar liknande ämnen ska placeras i 

samband med varandra, men att detta sällan fungerar i praktiken. HBTQ-relaterad 

litteratur katalogiseras utifrån ytterligare faktorer, såsom folkgrupper, ämnesområden, 

etc. Detta leder till att HBTQ-relaterad litteratur skriven av samma författare kan 

placeras i vitt skilda delar av biblioteken (Adler, 2017, s. 95, 121), vilket försvårar 

möjligheten för användare att upptäcka andra böcker av samma författare eller att 

utforska relaterade böcker inom liknande ämnen, till exempel HBTQ, utan att aktivt 

söka efter respektive bok. HBTQ-litteratur kan till exempel katalogiseras som ett 

specialämne inom amerikansk litteratur, vars underkategorier står i alfabetisk ordning. 

Därmed placeras homosexualitet mellan “homicide” och “horror tales”, istället för att 

placeras i samband med andra sexualiteter (Adler, 2017, s. 96). 

 

Sofie Samuelsson undersöker hur folkbibliotek arbetar med HBTQ och normkritik, och 

redogör i sin bok Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett försök (2016) för en 

enkätundersökning som besvarades av 226 kommuner. Resultatet av undersökningen 

visar att bland de 200 folkbibliotek som saknar någon form av strategi för hur de ska 

arbeta med HBTQ-frågor menade många att det inte är förenligt med 

likabehandlingsplanen att utforma särskilda programverksamheter eller strategier för 

utvalda användargrupper (Samuelsson, 2016, s. 24). Sjuttio folkbibliotek menade att de 

hade listor till hjälp vid rekommendationer av HBTQ-litteratur, men enbart 15 

folkbibliotek uppgav att de hade strategier för att arbeta med HBTQ-frågor. Sex av 

dessa bibliotek hade blivit eller skulle bli HBTQ-certifierade av RFSL. Slutligen visade 

undersökningen att många bibliotek hade viss programverksamhet och skyltning 

relaterad till HBTQ, men detta sker ofta i samband med Pride (Samuelsson, 2016, s. 24-

25). Samuelsson poängterar även att det kan vara av stor vikt att samla, lyfta fram och 

synliggöra HBTQ-litteratur och att se och behandla detta som något betydelsefullt för 

enskilda besökare (2016, s. 27-28). 
 

2.2 Mångfald och folkbibliotek 

Statens kulturråd gav 1987 ut rapporten Det mångspråkiga biblioteket: Invandrares och 

språkliga minoriteters litteraturförsörjning, i vilken de beskriver hur arbetet med 

mångfald på folkbiblioteken startade och hur det har utvecklats samt vilka problem 

biblioteken mötte i samband med detta arbete. I rapporten framgår att även de 

invandrargrupper som då inte tillhörde biblioteksbesökarna hade behov av varierande 

grad av den biblioteksservice som erbjöds och som utvecklades mycket under 1970- och 

80-talen. Det framgår enligt statistik att de flesta invandrargrupper besökte 

folkbiblioteken i större utsträckning än vad svenskar gjorde vid tiden för studien 



  
 

13 

(Statens kulturråd, 1987, s. 14). De menar vidare att det är svårt att erbjuda ett brett 

utbud av litteratur på vissa språk, samt att veta vilka språk det finns behov av, eftersom 

medborgarskap inte nödvändigtvis är en pålitlig indikator för människors 

språktillhörighet. Ett annat problem är den begränsade utgivningen på vissa språk som 

hindrar biblioteken från att erbjuda medier i den utsträckning som efterfrågas och 

behövs (Statens kulturråd, 1987, s. 16).  

 

Även problem kring gallring och översyn av mediebestånd lyfts vad gäller utländsk 

litteratur på språk som bibliotekspersonalen inte behärskar. I rapporten framgår att detta 

leder till att biblioteken främst gallrar utländsk litteratur om det finns trasiga eller 

smutsiga böcker, eftersom de inte själva kan avgöra från innehållet om böckerna behövs 

eller om de tvärtom är olämpliga att ha i bibliotekens bestånd. En lösning på detta 

problem vore ett samordningsarbete som kan hjälpa biblioteken att avgöra vilken 

litteratur som bör gallras och vilken litteratur som bör bevaras. I rapporten framgår även 

behovet av en dylik verksamhet för att hantera problemen kring katalogisering av 

litteratur på språk med icke-latinska alfabet. Ytterligare ett behov som visade sig var 

behovet av en satsning med specialister som kan bistå biblioteken med råd och 

kunskaper kring inköp och hantering av medier på utländska språk för att upprätthålla 

aktuella bestånd (Statens kulturråd, 1987, s. 21, 41, 54). Vid tiden då rapporten gavs ut 

saknades i många län någon sorts konsult som ansvarade för invandrarfrågor, vilket var 

av stort behov för bibliotek i kommuner med mindre erfarenhet av denna typ av arbete. 

Den rådgivning som behövdes gällde främst praktiska problem såsom vilka medier det 

fanns behov av, vilka tidningar och tidskrifter biblioteken borde tillgängliggöra och 

dylikt. Även de kommuner med mer erfarenhet av verksamhetsarbete för invandrare var 

i behov av fortsatt utveckling och fortbildning (1987, s. 51). 

 

Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (SAB:s) kommitté för mångkulturell 

biblioteksverksamhet tog 1998 initiativet till antologin Biblioteket mitt i världen: 

Flerspråkig biblioteksverksamhet, och i denna menar Veli Tuomela att språkbevarandet 

gynnas om minoriteterna har tillgång till egna institutioner, medier och kulturyttringar 

på minoritetsspråken. Tuomela (1998, s. 22) och Heli Henriksson Vasara (1998) menar 

vidare att biblioteken – med främst deras ljudbaserade medier – kan utgöra en sorts 

friskvård för användare med andra modersmål än svenska, och kanske främst för äldre 

personer, som då kan lyssna på talböcker med exempelvis religiösa skrifter eller sagor 

från deras barndom (Henriksson Vasara, 1998, s. 33). Litteratur på det egna språket är 

av stor vikt för bevarandet och utvecklandet av identiteten; något som folkbiblioteken i 

Sverige tidigt insåg (Airola, 1998, s. 59) och sedan dess har strävat efter att främja. 

Henriksson Vasara (1998) skriver att bibliotekens arbete med mångspråkig verksamhet 

under 1970-90-talen är aktningsvärt men att det endast varit möjligt tack vare ett fåtal 

entusiastiska bibliotekarier. Likaså gäller arbetet med språk som senare kom att bli 

Sveriges nationella minoritetsspråk, såsom finskan. Bibliotekarierna arbetade på eget 

initiativ för att främja finskspråkiga biblioteksanvändare på ett sätt som gjorde att 

finskan i realiteten representerades som ett minoritetsspråk på biblioteket (Henriksson 

Vasara, 1998, s. 39).  

 

I slutet av 1960-talet och under 1970-talet började många bibliotek genomföra 

satsningar för att förse låntagarna med ett bredare utbud av material som återspeglade 

behoven som fanns i samhället. Detta arbete försökte bland annat inkludera etniska 

samhällen som bestod av svarta och minoriteter. I boken LGBT People and the UK 

Cultural Sector: The Response of Libraries, Museums, Archives and Heritage since 

1950 nämns dessutom den senaste undersökningen från Stonewall som baseras på 
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diskussioner med sex olika fokusgrupper. Dessa fokusgrupper bestod av kristna, 

muslimska, judiska och hinduiska samt lesbiska och homosexuella personer inom dessa 

religioner. Det visade sig att det inte fanns någon universell åsikt eftersom deltagarna 

erkände att vissa delar av deras religion ansåg att homosexualitet var fel. Dock så 

föreslog deltagarna att dessa invändningar var överbetonade och reflekteras snävt av 

både religiösa ledare och median. Författaren nämner också att tre av fem personer som 

är religiösa stödjer regeringens planer på att utöka civilt äktenskap till samkönade par. 

Trots detta finns det starka ämnen av rasism i HBT-samhället och homofobi i etniska 

samhällen som består av svarta och minoriteter (Vincent, 2014, s. 72). 

 

Likt de ovan nämnda problemen kring att katalogisera HBTQ-litteratur inom LCC 

skriver Adler (2017) vidare om den vithetsnorm som präglar LCC. Medier katalogiseras 

ytterst sällan inom kategorier om vita, åtminstone inte inom litteratur om USA:s historia 

eftersom att det där tillhör normen att vara vit (Adler, 2017, s. xvi, 134). På grund av att 

böcker enbart kan katalogiseras på ett ställe minskar möjligheterna att anknyta dem till 

flera ämnen, minoriteter eller grupper i samhället. I de fall detta är möjligt begränsas det 

till de underklasser som finns inom andra underkategorier, litteratur om 

homosexualitet/homosexuella och afroamerikaner kan till exempel klassificeras som en 

underkategori/-klass till specifikt homosexualitet, som i sig är en underkategori till 

amerikansk litteratur (Adler, 2017, s. 123, 130) – och placeras då i hyllan för 

homosexualitet, istället för hyllan om afroamerikaner eller dylikt. Adler skriver vidare 

om att icke-normativa sexualiteter ofta skildras och föreställs som vita, medan andra 

etniciteter framställs som heterosexuella (Adler, 2017, s. 130).  
 

2.3 Övrig forskning 

Kabir & Rachel McDonald har på initiativ av SFQ skrivit boken Making Space: Raising 

hidden voices of the Swedish LGBTQIA+ community (2017), i vilken de redogör för 

intervjuer som gjorts med icke-vita HBTQ-personer och HBTQ-personer med andra 

bakgrunder än svenska, som studerar i Sverige. Intervjupersonerna upplevde att det 

finns fördomar om att det skulle vara mindre acceptabelt för en icke-vit att ha en annan 

läggning än heterosexualitet. Det har även visat sig att dessa personer utsätts för 

diskriminering i större utsträckning på grund av att de drabbas både av rasism och olika 

former av HBTQ-relaterad fobi, men att det saknas förståelse för detta inom HBTQ-

rörelsen (McDonald & McDonald, 2017, s. 8, 12, 71).  

 

En av intervjupersonerna i McDonalds & McDonalds (2017) studie berättade om hens 

upplevelser som en homosexuell person från en Mellanösternkultur och att det är svårt 

att förklara och försvara detta för svenskar för att de inte förstår. Hen berättar vidare att 

svenskar accepterar hen som homosexuell, men att de inte accepterar hen på grund av 

att hen kommer från Mellanöstern. I personens egna kultur accepteras hen för sin 

bakgrund och kultur, men accepteras inte som homosexuell. Hen säger även att det 

bland de homosexuella män från Mellanöstern eller andra invandrar-gemenskaper som 

hen har pratat med antingen förnekar sin läggning eller har svårt att tänka sig att vara 

öppna om deras sexualitet inför sina familjer, trots att det i Sverige finns bättre stöd att 

få, samt att det är betydligt mer accepterat att vara HBTQ i Sverige än i deras 

hemländer. Hen upplever att svenskar tycker att det är konstigt att inte vara öppen om 

sin sexuella läggning, medan personer från Mellanöstern tycker att det är konstigt att 

vara öppna om detta (2017, s. 34-35).  

 

Studien visade att det är svårare för icke svenskspråkiga personer som inte tidigare varit 

aktiva inom HBTQ-föreningar eller dylikt att hitta HBTQ-organisationer och -



  
 

15 

föreningar, samt att hitta information om HBTQ-personers rättigheter i Sverige och 

annan viktig eller relevant information (McDonald & McDonald, 2017, s. 36). 

McDonald & McDonald (2017, s. 42) menar att verksamheter och personer som arbetar 

med nysvenskar har stora möjligheter att ifrågasätta heteronormativiteten och ge de 

nykomna HBTQ-personerna bättre förutsättningar, liksom de kan ge de nykomna större 

kunskaper om HBTQ och om vilka rättigheter HBTQ-personer har i Sverige. De 

konstaterar att HBTQ-inkluderandet och lyftandet av HBTQ-frågor är en nödvändighet 

inom dessa verksamheter och organisationer (2017, s. 72). De påpekar vikten av att 

identifiera och uppmärksamma de heteronormer som finns i olika etniska, kulturella 

eller religiösa samhällen, inte enbart de heteronormer som förekommer i Sverige i stort. 

Det är viktigt att även HBTQ-personer av andra bakgrunder, kulturer, religioner, 

hudfärger etc. representeras i Sverige och i diskussioner om HBTQ för att dessa grupper 

inte ska osynliggöras (2017, s. 49, 71). 
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3 Teori 
Teorin som har valts till denna uppsats är Axel Honneths teori om socialt erkännande 

och denna teori har valts ty vi vill belysa hur viktigt det är att inkludera alla och inte 

enbart vissa grupper. Teorin passar också till denna studie då den fokuserar på olika 

sorters grupper och den tar även med privata faktorer. I detta kapitel kommer det 

teoretiska ramverket att presenteras. En annan bidragande faktor till att denna teori har 

valts till denna studie är att erkännande av alla olika sorters individer inom HBTQ är 

viktigt. Genom denna teori kritiseras datan som har samlats in och på så sätt kan man se 

om biblioteken erkänner alla olika sorters individer som finns inom HBTQ eller inte. 

Socialt erkännande har även valts då denna uppsats undersöker om bibliotekarierna på 

de utvalda biblioteken vet om det finns en mångfald i deras regnbågshyllor. 
 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Honneths teori har rötter i den moderna sociala teorin. Sociala svårigheter har under den 

senaste tiden klargjort att rättvisa kräver mer än en rättvis fördelning av materiella 

varor. För även om konflikter över intressen vore rättvist avgjort, skulle ett samhälle 

fortsätta vara normativt bristfälligt i den utsträckning att dess medlemmar systematiskt 

nekas erkännandet de förtjänar. Medlemmar av marginaliserade och subalterna grupper 

har systematiskt nekats erkännande för värdet av deras kultur eller livsstil samt 

värdighet för deras status som personer. Honneth betonar vikten av sociala relation för 

utveckling och underhåll av en persons identitet (Honneth, 1995, s. x). Hans 

tillvägagångssätt kan förstås som en fortsättning av Frankfurtskolans försök att 

lokalisera den motiverande insikten för emancipatorisk kritik och kamp inom dominans 

av mänskliga erfarenheter, snarare än i den revolutionära teorin om intellektuella. 

Honneths strategi kan sammanfattas på följande sätt; möjligheten att känna, tolka och 

inse sina behov och önskemål som en helt självständig och individualiserad person 

beror väsentligt på utvecklingen av självförtroende, självrespekt och självkänsla. Dessa 

tre modeller av att relatera till sig själv kan endast förvärvas och upprätthållas 

intersubjektivt genom att erkännas av andra som man också känner igen. Följaktligen 

visar det sig att betingelser för självförverkligande är beroende av upprättandet av 

relationer av ömsesidigt erkännande (Honneth, 1995, s. xi). Dessa tre former av 

erkännande går utöver (a) kärlek, våra nära kärleks- och vänskapsförbindelser, (b) rätt, 

universell respekt för personers självständighet och värdighet, och (c) solidaritet 

(Honneth & Heidegren, 2003, s. 11-12).  Den första formen, kärlek, berör 

primärrelationer, där den enskilda människan blir erkänd som en individ med unikt 

värde, den enskilde erkänns som en individ vars behov och önskningar har ett unikt 

värde för en annan person. Honneth menar att personen erkänns som en människa vars 

begär och önskemål har ett unikt värde för en annan individ. Den enskilde erkänns att ha 

somliga rättigheter i den andra formen, rätt. I den tredje formen, solidaritet, blir 

individen till sist erkänd som en person vars egenskaper utgör ett värde för gemenskap 

(Honneth & Heidegren, 2003, s. 106).  

 

De tre olika formerna kommer inte i någon speciell ordning utan varje form är en egen 

aspekt av erkännande (Honneth & Heidegren, 2003, s. 107-108). Då dessa relationer 

inte är historiskt givna måste de etableras och utökas genom sociala svårigheter, som 

inte kan understödja uteslutande konflikter av intresse. Grammatiken av en sådan 

svårighet är moral i den mening att känslor av upprördhet och ilska driver dem som 

genereras av avvisandet av anspråk till erkännande och därmed antyder normativa 

domar om legitimitet av sociala arrangemang. Således är det normativa idealet för ett 

rättvist samhälle empiriskt bekräftat av historiska svårigheter för erkännande (Honneth, 
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1995, s. xii). Moralisk grammatik syftar på att människor föds med känslan för rätt och 

fel. Det fungerar ungefär som en språkfunktion i hjärnan samt att den är evolutionärt 

utvecklad (Rose, 2007). På grund av dessa tre former av erkännande har de moraliska 

synsätten angetts som sammantagna och utgör den utgångspunkt vars intagande 

försäkrar förutsättningarna för vår personliga integritet (Honneth & Heidegren, 2003, s. 

107). 

 

3.2 Teorikritik 

Det finns både fördelar och nackdelar med Axel Honneths teori om socialt erkännande. 

En fördel med teorin är att den är realistisk på så sätt att den försöker förankra normativ 

teori för etiska begrepp i vardagen, den applicerar någon sort av negativ moralisk 

psykologi på social och politisk teori genom att reflektera över den normativa 

betydelsen av upplevelser av skada, förnedring och uteblivandet av erkännande. En 

annan fördel med teorin är att den föreslår sätt för att uppnå kännedom om den 

moraliska betydelsen av skada och olika former av ondska utan att tränga undan 

normativt engagemang och reflektion i en förtvivlad cynism. En nackdel med teorin är 

att Honneth inte adresserar att människor faktiskt behöver andra människors 

godkännande och att de blir oroliga när de inte får godkännandet, men sedan fortsätter 

att fördöma svaret som oäkta eller som ett misslyckande att se den mänskliga 

värdigheten samt att självrespekt inte kan gå förlorad till följd av andras dispositioner. 

En annan nackdel med teorin är att Honneths diskussion om rätt och självrespekt är 

dubbelmoralisk. Å ena sidan menar han att självrespekt hänvisar till känslan av att ha 

den moraliska byråns universella värdighet, men å andra sidan hävdar han dessutom att 

en nödvändig förutsättning för självrespekt är det juridiska erkännandet i rättigheter 

(Allen, 1998). Ytterligare en nackdel är att Honneth har tre olika former av erkännande, 

men det finns tillräckligt med material för att skapa en fjärde form, dock har han ännu 

inte sagt sin åsikt om möjligheten av en fjärde form av erkännande (Honneth & 

Heidegren, 2003, s. 17).   
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4 Metod 
För att kunna undersöka vilka sociala svårigheter som finns när det kommer till 

mångfald inom regnbågshyllor har intervjustudie valts som metod och denna kommer 

att presenteras i denna sektion. En annan bidragande faktor till att denna metod valdes 

är att enkäter inte ger lika utförliga eller utvecklade svar. Dessutom kan man inte ställa 

nya frågor om man kommer på några. Det kan också vara komplicerat att se vilka 

problem som existerar eller varför det är som det är. Textanalys valdes inte heller som 

metod då det inte finns särskilt mycket forskning om mångfald i regnbågshyllor och 

därför blir det svårt att analysera. Observationsmetoden valdes inte till denna uppsats då 

det enbart skulle visa hur det ser ut och inte varför eller vilka problem och svårigheter 

bibliotekarierna upplever. 
 

4.1 Semistrukturerad intervjustudie 

En semistrukturerad intervjustudie har gjorts för att undersöka mångfalden bland 

regnbågshyllor. Denna metod valdes eftersom att genom intervjuer kan personerna som 

arbetar med regnbågshyllan på deras bibliotek berätta mer ingående och fritt om vad 

och hur de upplever och tycker om saker och ting. Dessutom är det en direkt 

konversation med de som ansvarar för regnbågshyllorna och på så sätt har de en chans 

att förbättra sina svar och förklara varför det ser ut som det gör. Metoden valdes också 

för att intervjuer är mer organiserade och planerade än vanliga konversationer 

(Wildemuth, 2009, s. 232). Dessutom ger semistrukturerade intervjuer intervjuaren mer 

frihet till att justera frågorna när intervjun pågår. Hen kan dessutom ställa fler frågor än 

de förbestämda frågorna. Denna metod används ofta av vetenskapsmän, ty de är 

medvetna om att olika individer förstår världen på olika sätt. Semistrukturerade 

intervjuer är dessutom mindre stela och ger mer utrymme än strukturerade intervjuer, 

men är mer organiserade och systematiska än ostrukturerade intervjuer när det kommer 

till utvecklingen av konversationen (Wildemuth, 2009, s. 233). 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Totalt elva förfrågningar skickades ut till olika bibliotek i Sverige. Ett flertal bibliotek 

svarade men på grund av tidsbrist kunde de inte tacka ja till att bli intervjuade genom 

telefon eller ansikte mot ansikte. Enbart fyra av de biblioteken som svarade kunde bli 

intervjuade via telefon eller ansikte mot ansikte. Dessa fyra bibliotek svarade dessutom 

nästintill omgående jämfört med de biblioteken som tyvärr inte kunde medverka. Tre av 

biblioteken blev kontaktade via mejl och det fjärde blev kontaktat via Facebook 

Messenger men detta övergick sedan till mejl. Därefter förklarades syftet med intervjun 

och datum samt tid bestämdes för intervjuerna. Intervjupersonerna blev meddelade i god 

tid om att de kommer att vara anonyma i denna studie och frågorna bifogades så att de 

kunde förbereda sig i tid. Oftast sker intervjuer genom möten där man kan se personen 

ansikte mot ansikte, men det kan också genomföras genom andra kanaler såsom telefon 

(Wildemuth, 2009, s. 233). Intervjuerna genomfördes i april 2018. Två intervjuer 

genomfördes på en bestämd plats, ansikte mot ansikte, och de två andra genomfördes 

genom telefon. För att kunna spela in telefonintervjuerna användes två telefoner under 

intervjuerna. På den ena telefonen hölls samtalet och den andra telefonen användes för 

att spela in intervjun. Intervjuerna blev mellan 18 och 30 minuter långa. 

 

Eftersom att detta arbete handlar om mångfald bland HBTQ-litteratur intervjuades 

bibliotekarier som arbetar på bibliotek där regnbågshyllor redan existerar. Detta val 

gjordes, ty det skulle vara högst irrelevant om förfrågningar skickades till bibliotek som 

inte har någon regnbågshylla, då detta arbete just handlar om regnbågshyllor och 
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mångfald inom dessa. De bibliotek som blev intervjuade fanns inte inom samma län. 

Två bibliotek fanns i Götaland och två i Norrland. Detta ledde till att urvalet fick en 

nationell spridning. Till denna uppsats blev bibliotekarierna som arbetar med 

regnbågshyllor intervjuade, eftersom denna undersökningens syfte är att undersöka 

mångfalden i regnbågshyllorna och därför känns det mer relevant att intervjua individer 

som har koll på denna speciella sektion än personer som inte alls arbetar med 

regnbågshyllor. Vid tre av intervjuerna kunde vi båda närvara men vid den fjärde kunde 

enbart en av oss närvara. Det viktigaste skrevs ned direkt och intervjuerna spelades även 

in. Intervjuerna blev sedan transkriberade. Intervjuguiden följdes inte strikt eftersom det 

är en guide och icke ett instrument som måste följas slaviskt (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 267) och efter att intervjuerna avslutades blev 

intervjupersonerna hjärtligt tackade. 
 

4.3 Utformning av intervjuguide 

Frågorna utformades efter uppsatsens syfte och frågeställningar. Olika sorters frågor 

användes till intervjuerna. I början av intervjun användes uppvärmningsfrågor eftersom 

de används för att bygga upp ett band mellan intervjupersonen och ämnet och dessa 

frågor kan därmed få en betydande inverkan på intervjuns övergripande framgång. 

Uppvärmningsfrågor är inte avgörande för att samla in viktig information. Därefter kom 

de viktiga frågorna som tar upp detta arbetets centrala fokus. Några sonderande och 

utforskande frågor användes också, ty några svar från intervjupersonerna behövde 

utvecklas (Wildemuth, 2009, s. 234). Trots detta fanns det dock utrymme för att ställa 

frågor som inte var nedskrivna eller bestämda. Varför-frågor försökte undvikas eftersom 

att det annars kan kännas som ett läxförhör (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s. 265). Detta kan leda till att intervjupersonen känner sig mer 

obekväm än hen skulle göra annars och detta kan i sin tur leda till att frågorna inte 

besvaras så bra som de skulle kunna ha blivit besvarade. Även affektivt formulerade 

frågor, dubbelföljande frågor och komplexa frågor undveks (Wildemuth, 2009, s. 234). 

Intervjun var även uppdelad i olika sektioner. Först kom en mindre introduktion, sedan 

uppvärmning, därefter den huvudsakliga intervjun och efter den huvudsakliga intervjun 

kom nedvarvningsfrågor och till sist kom avslutningen (Wildemuth, 2009, s. 236). 
 

4.4 Analysmetod 

Till detta arbete har kvalitativ innehållsanalys valts som analysmetod. Den används 

inom forskning för att skapa en systematisk och kvantitativ skildring av innebörden i 

olika texter av såsom böcker, tidskrifter och transkriberingar av intervjuer (NE, 2018). 

Kvalitativ innehållsanalys används i många studier i dagens samhälle. Analysmetoden 

tar upp några av svagheterna från det kvantitativa tillvägagångssättet. Kvalitativ 

innehållsanalys kan definieras som en forskningsmetod för den subjektiva tolkningen av 

innehåll i texter genom en systematisk klassificeringsprocess för kodning och 

identifiering av teman eller mönster. Kodning i detta sammanhang går ut på att man 

letar upp olika teman, ämnen och kategorier som förekommer flera gånger i materialet, 

och sedan delas dessa upp. De olika ämnen, teman och kategorierna man finner blir 

koder och av detta blir det sedan ett kodningsschema. Kvalitativ innehållsanalys går 

utöver att enbart räkna ord eller extrahera objektivt innehåll från texter för att undersöka 

betydelser, teman och mönster som kan vara uppenbara eller latenta i en viss text. Den 

tillåter vetenskapsmän att förstå den sociala verkligheten på ett subjektivt men 

vetenskapligt sätt (Wildemuth, 2009, s. 308). 

 

Det första man gör i en kvalitativ innehållsanalys är att förbereda datan. Därefter 

definierar man analysenheten. Nästa steg är att utveckla kategorier och 
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kodningsscheman. Fjärde steget är att testa ens kodningsschema på ett textutdrag. Efter 

detta kodar men all text. Därefter bedömer man sin kodnings konsekvens. Nästa steg är 

att dra slutsatser från den kodade datan och det sista steget är att rapportera ens metoder 

och upptäckter (Wildemuth, 2009, s. 310-312). Dessa steg kommer att genomföra 

senare i arbetet när den samlade datan från intervjuerna skall analyseras. 
 

4.5 Metodkritik 

Metoden som har valts till detta arbete är inte helt problemfri. Det finns faktiskt en hel 

del komplikationer när det kommer till semistrukturerade intervjustudier. Intervjuerna 

till detta arbete har spelats in och transkriberats, eftersom det annars skulle ha varit 

komplicerat att komma åt informationen som gavs under samtalen. Detta är dock inte 

problemfritt. Ibland var det svårt att höra vad intervjupersonerna sade, särskilt om 

intervjuerna hade genomförts genom telefon. På grund av detta är det lätt hänt att man 

missar ord som kan vara av betydelse. Något annat som är problematiskt när det gäller 

intervjuer är att personer kan bli obekväma och detta kan leda till att svaren blir sämre 

än om personen hade varit bekväm och kunnat utveckla sina svar mer. 

 

Ytterligare en sak som är bekymmersam är att denna metod är väldigt tidskrävande. Det 

kan ta tid att få tag på intervjupersoner då man måste kontakta bibliotek och sedan vänta 

på svar. Biblioteken svarar i varierande takt. Vissa är otroligt snabba med att svara 

medan det tog ungefär en vecka för andra. Det är dessutom tidskrävande när det 

kommer till att transkribera intervjuerna, eftersom man skriver ner ord för ord och ofta 

måste lyssna om på samma mening flera gånger för att få den kompletta kontexten. 

Även om man kan se många fler perspektiv genom intervjuer, betyder inte det att de 

som har blivit intervjuade utgör ett tvärsnitt av alla bibliotekarier i Sverige. Enbart de 

som kunde, ville samt hade tid svarade på förfrågan om att deltaga. Därför får man 

enbart deras perspektiv på saker och ting och inte de andras syn. En annan sak som är 

problematisk när det kommer till semistrukturerade intervjuer är att det är lätt hänt att 

intervjupersonerna börjar prata om irrelevanta ämnen, då det finns utrymme för att 

utveckla svar eller komma med andra perspektiv. 

 

Utöver detta måste man också ha koll på intervjupersonens färdigheter och kännedom 

som man vill införskaffa mer kunskap om under intervjun. Detta eftersom 

intervjupersonerna inte ska prata om andra ämnen och att man i slutet upptäcker att hen 

inte gav något relevant svar på frågan. Detta är dock lättare sagt än gjort, särskilt om 

man inte är van med att göra intervjuer. Semistrukturerad intervjustudie är en kvalitativ 

studie och dessa omfattar ofta ett fåtal personer. På grund av detta försöker man istället 

undersöka på djupet, då det enbart rör ett mindre antal personer. Till följd av detta kan 

man inte generalisera på alldagligt sätt. Dessutom kan man inte heller använda siffror 

och statistik för att upplysa omfånget av fenomen. 
 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Forskningsintervjuer är inte helt oproblematiska. Semistrukturerade intervjuer kan vara 

känsliga för intervjupersonerna och känslig information kan uppkomma under intervjun. 

På grund av dessa faktorer har vi följt fyra stycken krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut 

på att forskaren ska informera intervjupersonerna om studiens syfte. Samtyckeskravet 

handlar om att forskaren ska inhämta intervjupersonernas samtycke. 

Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter om intervjupersoner ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna ska förvaras säkert. Nyttjandekravet 
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handlar om att de insamlade uppgifterna om intervjupersonerna enbart får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att uppnå det första kravet, informationskravet, blev intervjupersonerna informerade 

om deras roll i studien samt att deltagandet är frivilligt. De blev även informerade om 

denna uppsatsens syfte, att de kommer att vara anonyma, vem som kommer att få 

tillgång till intervjun samt vart vårt arbete kommer att publiceras. För att uppnå 

samtyckeskravet förfrågades intervjupersonerna om de accepterade dessa villkor samt 

om intervjuerna fick spelas in. För att uppnå konfidentialitetskravet förblir 

intervjupersonerna i denna undersökning anonyma eftersom personuppgifter och annan 

känslig information ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. På grund av 

detta kommer ingen information att ges ut om var biblioteken är lokaliserade. 

Biblioteken kommer att numreras och intervjupersonerna kommer att representeras av 

varsin bokstav. För att uppnå nyttjandekravet kommer den information som samlats 

enbart att användas till denna uppsatsens ändamål samt till andra forskningsändamål. 

Informationen kommer inte heller att användas för kommersiellt bruk eller för andra 

syften som inte är vetenskapliga. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer först en presentation av intervjupersonerna och därefter kommer 

resultaten att redovisas. Underrubrikerna i denna del är baserade på intervjuguiden. 

Först besvarade intervjupersonerna frågor om HBTQ på deras bibliotek och efter detta 

ställdes frågor om mångfald i deras verksamhet. Till sist blev de intervjuade om 

mångfald i regnbågshyllan samt andra satsningar och utmaningar relaterade till HBTQ 

och mångfald. 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Person A från bibliotek 1 har varit verksam på sitt nuvarande jobb i fem och ett halvt år. 

De införskaffade regnbågshyllan 2015 (personlig kommunikation, 18 april 2018). 

 

Person B från bibliotek 2 har arbetat på biblioteket i åtta år och där har de haft en 

regnbågshylla sedan sex år tillbaka (personlig kommunikation, 23 april 2018). 

 

Person C från bibliotek 3 har haft sitt nuvarande jobb i ungefär två år och 

regnbågshyllan på dennes bibliotek installerades 2014 (personlig kommunikation, 25 

april 2018). 

 

Person D från bibliotek 4 har arbetat på sitt nuvarande jobb i ungefär sex år. 

Regnbågshyllan invigdes 2012 (personlig kommunikation, 26 april 2018). 
 

5.2 Folkbibliotek och HBTQ 

Att som folkbibliotek ta beslutet att skaffa en regnbågshylla kan göras på olika sätt, med 

olika utgångspunkter, syften och förhållningssätt. Detta framgår tydligt av 

intervjupersonernas svar angående vilka resonemang som väcktes eller diskuterades 

innan dess att besluten fattades. På bibliotek 1 togs beslutet av bibliotekschefen, dels 

med syfte att synliggöra HBTQ-personer, samt HBTQ-relaterade frågor och problem 

och att göra skillnad, men även med en önskan om att ligga i framkant när det gäller 

folkbibliotekens arbete med HBTQ. Person A var till en början själv negativ till att 

biblioteket skulle ha en regnbågshylla och menade att det är lätt att man hamnar i 

exotism och stigmatiserande om man lyfter ut delar av beståndet och placerar det i en 

speciell hylla. Även bibliotek 3 drevs av viljan att i samband med lokala Prideevenmang 

visa att de är med på samma tåg, och ansåg att det var viktigt att visa detta. På bibliotek 

2 förekom redan innan de skaffade regnbågshyllan vissa HBTQ-relaterade bokbord och 

utsmyckningar, men då enbart i samband med lokala Prideevenemang. Detta väckte en 

önskan om att göra något mindre torftigt och något permanent, och efter diskussioner 

kring hur detta kunde göras introducerade biblioteket deras regnbågshylla. Person D 

uppger att det var ett enigt beslut på bibliotek 4 att de skulle skaffa en regnbågshylla till 

barn- och ungdomsavdelningen, med särskild tanke på ungdomar som känner sig osäkra 

på sig själva. Syftet var att göra det lättare för barn och unga att hitta litteratur som de 

kan relatera till. Person D menar vidare att det var mindre självklart att de skulle skaffa 

en regnbågshylla även på vuxenavdelningen, på grund av att det skulle kunna upplevas 

mer utsatt att stå vid den regnbågshyllan. Tveksamheten berodde även på att det kan ge 

sken av att det finns ett vi och dem, och att det är vad som lyfts fram och att man 

därmed skulle exkludera istället för att inkludera. Biblioteket övertygades dock om 

fördelarna med att skaffa även denna regnbågshylla efter att en uppsats om HBTQ-

personers åsikter om regnbågshyllor publicerats och biblioteket insåg hur viktigt detta 

var.  
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De olika folkbiblioteken har fått en varierande respons när det kommer till 

regnbågshyllorna.  

Detta kan ses i svaren från intervjupersonerna. Hälften av biblioteken har fått nästan 

enbart positiv respons, men det har funnits några få som har beklagat sig över 

regnbågshyllan. Den andra hälften uttrycker att de inte har fått någon särskild respons 

angående regnbågshyllorna. Bibliotek 2 är ett av de biblioteken som har fått positiva 

reaktioner. Person B berättar att det är många som säger att de är stolta över att 

biblioteket har en regnbågshylla och många är dessutom glada att den finns. Dock så har 

några enstaka homofober yttrat sig negativt om regnbågshyllan men enligt person B 

känns det bara ännu viktigare att ha regnbågshyllan när personer uttrycker sig 

homofobiskt. Bibliotek 4 är också ett bibliotek som har fått positiva reaktioner. Deras 

hylla på barn- och ungdomsavdelningen har enbart fått positiv respons, men deras 

regnbågshylla på vuxenavdelning har inte fått någon respons ännu, eftersom biblioteket 

ännu inte har informerat allmänheten om den, då den inte riktig är färdig. Även 

bibliotek 1 har fått väldigt positiv respons då deras regnbågshylla är väldigt uppskattad, 

men de har fått kritik, ofta från äldre män, då de har varit aktiva i Pride. Det bibliotek 

som inte fått någon respons angående regnbågshyllan är bibliotek 3. 

 

När det kommer till urval och inköp av HBTQ-litteratur till regnbågshyllan visade det 

sig att biblioteken använder sig av olika metoder. Person A från bibliotek 1 berättar att 

de brukar inspektera andra biblioteks regnbågshyllor, men de brukar även se om det 

finns några boktips på bloggar eller i olika litteraturlistor. Förutom detta undersöker de 

dessutom allt som köps in för att se om kvaliteten är bra eller inte. Till skillnad från 

bibliotek 1, så arbetade bibliotek 2 med sambindningslistor där det finns ganska lite 

HBTQ-litteratur. Dock gör de även omvärldsbevakningar och letar efter tips på nätet. 

De tar dessutom emot en hel del inköpsförslag. Förutom detta köper de in två exemplar 

av varje bok, en som placeras på regnbågshyllan och en som placeras i den övriga 

samlingen. Bibliotek 2 har dessutom några kriterier som de följer när de köper in 

HBTQ-litteratur. Innehållet i litteraturen skall vara angeläget och de köper inte in sådant 

som handlar om homofobi eller homofobisk litteratur. Person C från bibliotek 3 berättar 

att de har en medieplaneringsgrupp som bestämmer vad som ska köpas in. I denna 

grupp finns två inköpsgrupper, en som specificerar sig mot barn och ungdomar och den 

andra mot vuxna. De som arbetar inom dessa grupper har en del koll på vad som finns 

och vad som komma skall. Utöver detta är det dessutom fritt för alla som jobbar på 

biblioteket att komma med tips om de stöter på en bok som skulle passa in. Bibliotek 4 

köper in det som finns, men litteraturen måste ha ett hyfsat gott omdöme. De utgår 

dessutom från bibliotekscentrum och Bibliotekstjänst-listan (BTJ) som kommer 

varannan vecka. 

 

Att bibliotek med regnbågshyllor även är aktiva under Pride är kanske inte särskilt 

anmärkningsvärt, utan det är mer intressant att veta om de har några ytterligare 

aktiviteter eller evenemang relaterade till HBTQ, utöver regnbågshyllorna och de 

Priderelaterade evenemangen. Däremot skall det konstateras att samtliga 

intervjupersoner berättar att biblioteken har evenemang, aktiviteter och dylikt under de 

lokala Prideveckorna. Några av de exempel som nämnts i intervjuerna är författarbesök, 

föreläsningar, workshops, bokprat, boktips, sagostunder och teater. Ett av biblioteken 

var dessutom initiativtagarna till vad som kom att bli länets officiella Pridevecka, och 

intervjupersonen på detta bibliotek menar att de fortsatt utgjort hjärtat för länets Pride. 

Vad gäller HBTQ-relaterade evenemang och aktiviteter utöver de som sker i samband 

med Pride skiljer det sig från bibliotek till bibliotek huruvida det förekommer eller inte. 

Ett bibliotek planerar att anordna ett läger för HBTQ-personer som känner sig 
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obekväma i heteronormen. På lägret kommer det att finnas en skrivarworkshop, 

möjligheter att producera radio, musik, film etc., samt träning i att bemöta homo- och 

transfobi och dylikt. Person A menar att det inte är något konstigt om någon av alla de 

föreläsningar eller dylikt som bibliotek 1 arrangerar eller samarrangerar handlar om 

HBTQ eftersom mångfald är något de tänker på när de planerar sina program, men hen 

kan inte svara säkert på hur vanligt detta är. Person A klargör vidare att de har riktlinjer 

kring deras mångfaldsarbete och att det innebär att det ska finnas något för alla när de 

arrangerar saker. Person B berättar att de på bibliotek 2 ser till att det även kommer in 

HBTQ-relaterade evenemang eller aktiviteter i deras övriga programverksamhet, 

exempelvis besök av författare och andra inspirerande kulturpersoner med koppling till 

HBTQ, workshops och en lesbisk bokcirkel. Bibliotek 2 samarbetar dessutom 

tillsammans med flera HBTQ-organisationer för att utveckla sin verksamhet, bland 

andra RFSL, Newcomers och Transammans. Varken person C eller D uppgav att deras 

respektive bibliotek hade HBTQ-relaterad programverksamhet utöver deras 

regnbågshyllor och de aktiviteter som sker i samband med Pride.  

 

Även om endast hälften av intervjupersonerna uppgav att de hade ytterligare HBTQ-

relaterad programverksamhet så menade alla intervjupersoner att deras respektive 

bibliotek har tankar kring, eller planer på, hur de vill arbeta med HBTQ i framtiden. 

Person A menar att det är ett arbete som man aldrig blir färdig med och att 

bibliotekspersonalen behöver kontinuerlig fortbildning i HBTQ-frågor. Person A 

berättar även om processen som hen har påbörjat med att överlåta ansvaret för deras 

HBTQ-relaterade programverksamheter till andra bibliotekarier, för att undvika att 

dessa verksamheter endast sker och utvecklas för att det är en enskild person som 

brinner för det och jobbar med att inkludera HBTQ. Person A menar att det är en av 

riskerna med detta, att det ofta hänger på en eller ett par eldsjälar som sedan tidigare är 

insatta i ämnet HBTQ och hen säger att det är viktigt att även resten av personalen 

utbildas och tar del av bibliotekets arbete med HBTQ på något sätt. Syftet med det är att 

lyfta den lägsta nivån på kompetensen och att fokusera på detta snarare än att enbart de 

som redan är intresserade av ämnet HBTQ ska vara de drivande personerna och vara de 

som sitter inne med kunskapen när det gäller detta arbete. Framtidsplanerna på bibliotek 

1 handlar därav mycket om att HBTQ ska bli en mer integrerad del i biblioteket och att 

ansvaret för såväl regnbågshyllan som övriga evenemang och dylikt ska fördelas mer 

jämnt mellan personalen och mellan de olika avdelningarna istället för att ett fåtal 

drivande personer ska ansvara för alla satsningar kring HBTQ. Person B berättar att de 

planerar att inkludera en del med lättläst litteratur i deras regnbågshylla, samt att ta in 

fler språk till denna. De vill även arbeta mer med bemötande och få någon form av 

utbildning i detta, samt så småningom bli HBTQ-certifierade. Person C uttrycker en 

önskan om att regnbågshyllan ska vara en hylla i förändring, en sorts samhällshylla med 

dagsaktuella ämnen och debatter; att allteftersom det blir mer normativt så kan de ta in 

andra ämnen. På så sätt skulle det vara ett lämpligt medel för att få aktuell information 

om de ämnen som det pratas eller debatteras om för tillfället. Person D uttryckte en vilja 

om att det skulle formuleras ett slags manifest för hur biblioteket ska arbeta med 

bemötande och hur de kan inkludera alla, och samtidigt visa att det är något som 

biblioteket står för och visa vad användarna kan förvänta sig av biblioteket. Utöver detta 

så arbetar de fortsatt med regnbågshyllan och med att hitta föreläsare som pratar och 

upplyser om HBTQ-relaterade ämnen eller frågor.  

 

Vad gäller regnbågshyllornas framtid på de fyra olika biblioteken så uttryckte 

personerna A, B och D förhoppningar om att den tids nog inte kommer att behövas 

längre. Person A hoppades få leva och se det hända, men tvivlade på att det kommer att 
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ske. Syftet med deras regnbågshylla är att synliggöra HBTQ för att till slut uppnå 

jämlikhet, och person A säger att tills dess att det målet är uppnått får regnbågshyllan 

vara kvar. Även person B tror att det kommer att dröja länge innan behovet av 

regnbågshyllan inte längre finns kvar. Person D hoppas att bibliotekens framlyftande 

och synliggörande av HBTQ kan bidra till att det med tiden blir en del av normen, och 

att det inte längre ska finnas behov av att lyfta fram någon grupp, utan att allt ska vara 

jämlikt och placeras på samma ställen utan att för den delen osynliggöras, även om det 

är målet ur ett längre perspektiv. Person C tror inte att regnbågshyllan på bibliotek 3 

kommer att finnas kvar i samma form som nu, men att den ändå kommer att finnas kvar, 

om än inte lika exponerad som den är nu, utan lite mer diskret så att fler känner att de 

kan gå fram till den. Förhoppningen är att fler personer som inte själva är HBTQ eller 

som inte har HBTQ-personer i sin närhet ändå ska lockas att gå till hyllan och att kolla 

vilka böcker som finns där. 

 

Hälften av biblioteken ställde dessutom upp regnbågsflaggor eller använde andra 

metoder för att visa att HBTQ-personer är välkomna. Bibliotek 1 har regnbågsflaggor 

vid sina informationsdiskar. De har detta eftersom de vill visa att de står för dessa 

värderingar. De menar att detta är något som visar att de välkomnar HBTQ-personer 

och som visar att de är trygga på biblioteket. Person B från bibliotek 2 berättar att de 

flesta som arbetar på biblioteket har en regnbågspin på sig och när det är något speciellt 

som händer på biblioteket har de även regnbågsflaggor. Bibliotek 3 sätter inte upp några 

regnbågsflaggor eller liknande, utan det är framförallt regnbågshyllan som gäller. För 

några år sedan arbetade biblioteket dessutom för att bli HBTQ-certifierat, men det har 

tyvärr runnit ut i sanden. De fick certifieringen men sedan har de inte arbetat särskilt 

mycket med den. Person D uttryckte sig aldrig om huruvida de hade några 

regnbågsflaggor eller dylikt på biblioteket eller inte. 
 

5.3 Folkbibliotek och mångfald 

Två av de fyra biblioteken hade särskilda satsningar för nysvenskar. Bibliotek 1 har 

något som kallas för ny i Sverige-hylla och på denna kan man finna ordböcker, lexikon, 

körkortsböcker, svenska språkkurser, böcker om hur Sverige fungerar, hur det svenska 

samhället fungerar, olika sorters guider med mera. Person A berättar även att de har 

språkcaféer. Förutom detta har de annonserat att nysvenskar kan komma till biblioteket 

för att få hjälp med myndighetskontakter, med att fylla i blanketter och liknande. Även 

bibliotek 3 har en ny i Sverige-hylla och den införskaffades 2012. Bibliotek 3 

införskaffade ny i Sverige-hyllan då de var med i ett projekt där man skulle ta fram 

vilka grupper av låntagare som skulle prioriteras och då var nya svenskar en av dessa 

grupper. Detta blev en del av kampanjen för projektet och utifrån det föddes ny i 

Sverige-hyllan. Person C berättade även att de har lättläst skönlitteratur på ny i Sverige-

hyllan eftersom personer som nyligen kommit till Sverige tidigare tyckte att det kändes 

som att de klumpades ihop med personer som hade olika inlärningssvårigheter. Därför 

har de nu lättläst skönlitteratur som handlar om att vara ny i sverige eller hur det är när 

man har utländsk bakgrund på ny i Sverige-hyllan.  

 

Person C från bibliotek 3 nämnde aldrig om de hade några särskilda satsningar för 

nysvenskar. Bibliotek 4 har ingen särskilt satsning för nysvenskar. De jobbar med SFI 

men något mer utöver det har de inte. De två biblioteken som har ny i Sverige-hyllor har 

fått nästan enbart positiva reaktioner. Person A nämner att det lånas väldigt mycket från 

hyllan och språkcaféerna är även de väldigt välbesökta. Person D berättar att det alltid 

är några som ska jämra sig över att de nyanlända ska ha en speciell hylla, men att de 

inte tänker på att det övriga biblioteket är till för dem. 
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5.4 Mångfald i regnbågshyllan 

Två av biblioteken hade någon form av HBTQ-relaterad satsning som riktar sig till 

nysvenskar eller dylikt, men i olika utsträckning. Person B berättar att de köper in eller 

införskaffar broschyrer om HBTQ-personers rättigheter i Sverige och som finns på olika 

språk, bland annat persiska och arabiska. En av broschyrerna hette Du har rätt att vara 

du, och intervjupersonen påpekar att den senaste broschyren som de tagit in har färre 

språk än de tidigare, men att den i alla fall finns på sex eller sju olika språk. Person B 

berättar att de även har haft programverksamhet som har handlat om asylsökande och 

HBTQ, och att de har haft dessa på åtminstone svenska eller engelska. Person C berättar 

att trots att bibliotek 3 saknar en särskild satsning i deras budget på specifikt HBTQ-

relaterade evenemang eller dylikt för nysvenskar, så försöker de hitta och införskaffa 

lättlästa böcker som har någon sorts koppling till HBTQ eller relaterade frågor eller 

ämnen. Person C menar att det är viktigt att denna litteratur även finns på ny i Sverige-

hyllan, inte minst eftersom HBTQ är förbjudet i flera länder, och i andra länder är 

kanske inte vetskapen om HBTQ så utbredd, och det är då inte säkert att man vet att det 

finns alternativ eller andra sätt att leva utöver vad som anses vara normen. Person A 

konstaterar att bibliotek 1 saknar någon specifik satsning för detta, utöver inköp av 

mångspråkig HBTQ-litteratur. Person D uppger att inte heller bibliotek 4 har någon 

sådan satsning, men att de köper in HBTQ-relaterade böcker på andra språk. Person D 

berättar att de har fått en deposition med sådana böcker, men menar att det är svårt att 

avgöra vad böckerna handlar om, att de inte ens förstår böckernas titlar, samt att det är 

svårt att lägga in resurserna i systemet eftersom att det inte finns några katalogposter för 

böckerna. Den enda informationen de har om litteraturens innehåll är att de är relaterade 

till HBTQ på något sätt.  

 

Det råder en viss osäkerhet kring huruvida biblioteken har HBTQ-litteratur på andra 

språk än svenska och engelska eller inte, vilket till stor del beror på svårigheterna att 

veta vad böckerna handlar om när bibliotekarierna inte förstår språken. Ett av 

biblioteken lyfte problemet kring när det inte redan finns någon katalogpost eller dylikt 

till litteraturen skriven på andra språk och eventuellt med andra alfabet än det latinska, 

och menar att det då inte alltid är möjligt att söka efter böckerna för att ta reda på mer, 

eftersom de inte kan tyda titeln eller annan viktig information. Därmed kan de inte 

heller tillgängliggöra dessa på ett sätt så att användarna kan hitta och identifiera 

böckerna. Person A menar att det är mycket möjligt att de har vuxenlitteratur med 

någon koppling till HBTQ på de flesta av språken som de innehar, men att det inte är 

något som biblioteket har koll på eller har märkt ut på något sätt. De två språken som 

person A med säkerhet kan säga att de har HBTQ-litteratur på är arabiska och samiska, 

och detta gäller både vuxen- och ungdomslitteratur. Person B uppgav att de inte har 

litteratur på andra språk än svenska och engelska i deras regnbågshylla, men att de har 

planerat att köpa in HBTQ-litteratur på åtminstone arabiska. Person B menar vidare att 

det är svårt att hitta HBTQ-litteratur på andra språk, inte minst på de språk de ser störst 

behov av. Detta på grund av att det i många länder är väldigt tabubelagt och att 

utgivningen därmed är ytterst begränsad. De språk som lyfts fram som de som det finns 

störst behov av när det gäller HBTQ-litteratur på biblioteket är arabiska, persiska och 

somaliska. Person C tror inte att de på bibliotek 3 har någon HBTQ-litteratur på andra 

språk än svenska och engelska, men att det kan finnas i deras bestånd utan att de vet om 

det. Även person C menar att det är svårt att få tag på denna HBTQ-litteratur, samt att 

det blir svårare ju mindre språken är. Person D uppger att det finns böcker på persiska 

och arabiska bland den tidigare nämnda depositionen, men att språkaspekten gör det 

svårt att tillgängliggöra dessa eftersom bibliotekarierna själva inte kan söka efter dem.  
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Vad gäller HBTQ-litteratur på de nationella minoritetsspråken så menar person A att de 

har lite bättre koll på dessa, men att biblioteken är väldigt styrda av vad som ges ut. 

Utgivningen på flera av minoritetsspråken är väldigt liten, så om det kommer ut HBTQ-

relaterade böcker på något av dessa språk, till exempel meänkieli, så köper biblioteket 

in dem direkt. Person B berättar att de har Queering Sápmi som finns på de samiska 

språken, men uppger att de utöver denna bok inte har satsat särskilt på att köpa in 

HBTQ-litteratur på något av de nationella minoritetsspråken. Hen menar dock att de 

kanske borde satsa på det. Person B tar också upp begränsningarna på grund av en 

småskalig utgivning, och menar att en annan anledning till varför utgivningen av 

HBTQ-litteratur på vissa av minoritetsspråken är så liten kan vara att HBTQ fortfarande 

ses som tabu inom vissa av dessa kulturer. Person C är osäker på om bibliotek 3 har 

någon satsning på de nationella minoritetsspråken överhuvudtaget, och har därmed 

ingen vetskap om huruvida litteratur på dessa språk finns i deras regnbågshylla eller 

inte. Person D uppger att de inte har någon HBTQ-litteratur på något av de nationella 

minoritetsspråken, men klargör att det inte handlar om brist på vilja utan att problemet 

främst har med tillgång och resurser att göra.  

 

Det verkar finnas olika uppfattningar om ifall det finns en mångfald inom 

regnbågshyllan eller HBTQ-litteratur mer generellt och detta kan ses genom svaren från 

de olika intervjupersonerna. Person A menar att det finns en mångfald i deras 

regnbågshylla. Dock vet hen inte hur väl olika etniciteter, religioner, kulturer, hudfärger 

och språk med mera representeras. Hen menar att man får leta noggrant, framförallt om 

man har kvalitetskrav. Man får leta på Facebook, Svensk Biblioteksförenings HBTQ-

nätverk, bloggar och liknande. Person A påpekar också att det ofta blir väldigt vitt i 

regnbågshyllan. Person B delar inte person A:s åsikt om mångfalden. Hen menar att det 

inte finns någon mångfald inom HBTQ-litteraturen eller i deras regnbågshylla. De letar 

medvetet efter HBTQ-litteratur som representerar en mångfald, men det blir väldigt vitt 

oavsett. Dock brukar biblioteket skylta med mångfaldiga HBTQ-böcker när de får in 

sådana för att tydligt visa att det finns. Person C menar att deras regnbågshylla enbart 

har så många mångfaldsskildrande HBTQ-böcker som publiceras. De försöker och 

strävar efter att ha en så stor bredd som möjligt och så mycket som går. Hen menar 

dessutom att HBTQ-litteratur generellt, både vad gäller skönlitteratur och facklitteratur, 

är väldigt västcentrerad. Person D berättar att de flesta böckerna i deras regnbågshylla är 

europeiska eller amerikanska. De har några böcker som inte är detta, men de är få. Hen 

menar att de inte har lyckats med en bra representation om hur det ser ut i världen. 

 

När de olika biblioteken blev tillfrågade om huruvida mångfald är något de tänker aktivt 

på när de köper in litteratur eller inte så visade det sig att nästintill alla var överens. 

Person A berättar att det är något de tänker på då det är en jätteviktig aspekt, för annars 

är deras HBTQ-hylla inte riktigt riktig, om inte alla får finnas med i den. Person B, likt 

person A, förtäljer att även de tänker på mångfald vid inköp. Person C och andra på 

hens arbete tänker också på mångfald vid inköp, ty de försöker både ha bredden och 

djupet. Till skillnad från de andra, menar person D att de köper in allt som finns som 

inte har allt för dåligt omdöme. 
 

5.5 Utmaningar 

De regnbågshyllor som finns på folkbiblioteken i Sverige ser olika ut, har olika syften 

och har anpassats dels efter de behov som finns men dels även efter de begränsningar 

eller förutsättningar som finns på respektive bibliotek och inom respektive kommun. 

Det krävs eftertanke vid utformandet och utvecklandet av regnbågshyllor, inte minst för 
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att undvika att hyllorna blir stigmatiserande och exotifierande. Person A påpekar vikten 

av att tänka på för vem hyllan finns, att den inte finns där för att det till exempel ska 

vara lättare för förskolestudenter att hitta litteraturen till sina uppgifter. Regnbågshyllan 

är inte heller till för att plocka bort HBTQ-litteraturen från de andra hyllorna. Person A 

menar att man genom att enbart avlägsna HBTQ-litteraturen från det allmänna beståndet 

skulle möjliggöra för homofober att kunna gå runt i biblioteket utan att behöva 

konfronteras med HBTQ-litteraturen och att homofoberna därmed skulle slippa utsättas 

för åsikter och andra perspektiv som de inte accepterar, och detta – homofobi – är något 

som biblioteket aktivt arbetar med att motarbeta. För att undvika detta placeras 

böckerna både i regnbågshyllan och bland de ordinarie samlingarna, något som alla fyra 

bibliotek upplever viktigt, eftersom syftet är att synliggöra HBTQ-litteraturen 

ytterligare, inte att rensa ut den från det övriga beståndet.  

 

Person A konstaterar vidare att det är ett statement från biblioteken att ha 

regnbågshyllor, och att det visar att det är något som biblioteket står för och att det är 

viktigt. Även person B säger att regnbågshyllan visar att biblioteket uppskattar olika 

sexualiteter och könsuttryck, och menar att regnbågshyllan bidrar till att avdramatisera 

HBTQ-frågor genom att placera hyllan så att den är väl synlig. Att de flesta av medierna 

finns på flera ställen i biblioteket gör att fler vågar kolla på och låna dem, även om de 

kanske inte vågar gå till den fysiska regnbågshyllan så kan de söka efter böcker som hör 

till denna och hitta dem på andra placeringar. Person B förklarar att de valde 

regnbågshyllans placering delvis med hänsyn till detta. Den ska vara väl synlig där den 

står, men det ska samtidigt vara möjligt att gå dit lite diskret och att kunna stå framför 

hyllan utan att känna sig uttittad. Person C berättar att även bibliotek 3 hade liknande 

diskussioner angående hyllans placering, och menar att det troligen är fler anhöriga, 

nyfikna, eller personer som inte är öppna med sin sexualitet som vågar gå till hyllan om 

de känner att de kan gå dit utan att bli utpekade. Person D menar likt de andra 

intervjupersonerna att det är möjligt att känna sig utpekad eller utsatt av att stå vid 

regnbågshyllan om man till exempel är osäker eller inte har kommit ut, men klargör att 

alternativet – att inte ha en regnbågshylla – inte vore bättre. Däremot var det viktigt att 

det inte skulle bli ett vi och ett dem, att det inte skulle upplevas som att biblioteket 

särskiljer HBTQ-litteraturen från den allmänna samlingen och placerar den avskilt från 

resten. Biblioteket ville göra något för HBTQ-communityt, och samtidigt visa att de står 

för det och att alla är välkomna.  

 

En annan faktor som bibliotek 1 tog hänsyn till vid utformandet av regnbågshyllan var 

att litteraturen på den hyllan skulle hålla samma kvalitet som det övriga beståndet, trots 

att detta resulterar i att utbudet minskar. Person A berättar om hur utgivningen av 

HBTQ-litteratur för barn tidigare till stor del fokuserade på didaktiska böcker, med 

fokus på uppfostrande, och att den konstnärliga och litterära kvaliteten sällan 

prioriterades av förlagen. Detta var något som biblioteket ansåg viktigt, att 

regnbågshyllan inte bara skulle innehålla brukslitteratur, som att det var okej att kvalitén 

var sämre än det övriga beståndet bara för att fokus istället låg på mångfald. Person C 

framställer detta som den stora utmaningen vid utformningen av regnbågshyllan – att 

inte tumma på kvalitén och därmed att hitta litteratur som uppnår samma kvalitetsnivå 

som de kräver av det övriga beståndet. Person B tycker att det är viktigt att 

regnbågshyllan är lustfylld och kul, utan att för den delen dölja de problem som finns. 

Bibliotek 2 beslutade att deras regnbågshylla skulle vara en allåldershylla, där de samlar 

medier av många olika format. Även bibliotek 1 har en regnbågshylla som riktar sig till 

alla människor, person A menar dock att den kanske främst är för personer från 12 år 

och uppåt. Person C konstaterar att regnbågshyllan är i behov av gallring likt 
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bibliotekets övriga bestånd, och att böcker som aldrig blir utlånade inte ska stå kvar på 

hyllan. Ett annat skäl till att vissa böcker enbart placeras bland det övriga beståndet är 

om det inte är försvarbart av biblioteket att köpa in två exemplar av en bok, till exempel 

om det är få personer som läser den. I dessa fall placeras böckerna inte i regnbågshyllan, 

eftersom de då enbart skulle finnas tillgängliga på denna.  

 

Alla fyra bibliotek tycker att det är svårt att hitta HBTQ-litteratur som skildrar en 

mångfald. Person A berättar att man måste veta vad man vill ha och att man måste leta 

väldigt specifikt. Person B menar att det svåraste är just att hitta mångfaldig HBTQ-

litteratur då det endast finns ett väldigt litet utbud som dessutom i regel är på engelska. 

Person C tycker att det är lite svårt, men förtäljer att trots detta så börjar det bli lättare 

att hitta. Dock är det svårt att hitta det som kommer ut och hen menar att det inte finns 

någon jättebra kanal som man kan följa där någon skriver om allt som publiceras. Likt 

de andra tycker även person D att det är svårt, då det inte finns så mycket utgivet och 

menar att det alltid är något som strular vid inköpsprocessen av dessa medier. Till 

exempel om någon hittar litteratur utomlands så kanske ingen vet hur det ska föras in i 

systemet i sådana fall, eftersom den nyfunna boken då inte är katalogiserad. 

 

När det kommer till om vad som skulle förenkla urvalsprocessen vid framtida inköp och 

utvecklandet av regnbågshyllan tror person A att det redan pågår en förbättring när det 

kommer till HBTQ-litteraturen och detta har förenklat arbetet avsevärt. I början av 

2010-talet började en massa nya förlag ge ut normkritisk litteratur för barn, kvalitén var 

till en början inte särskilt hög, men nu har flera av förlagen mycket högre kvalitet och 

många av de stora förlagen, som har kapacitet och resurser, har också börjat med att ge 

ut HBTQ-litteratur eftersom de har insett att detta är viktigt. Person B har liknande 

åsikter. Hen berättar att det var svårt att få tag i bland annat litteratur om transpersoner i 

början av 2012 men att det har blivit bättre och lättare eftersom det trycks mer böcker 

och det har kommit fler böcker som har andra perspektiv än de vita. Person B är med i 

ett nätverk för hela Sverige där biblioteken kan hjälpa varandra att hitta litteratur, men 

hen föreslår att man skulle kunna göra något mer distanserat. Hen nämner också att man 

alltid kan kolla vad andra bibliotek har, eller söka efter listor på nätet. Enligt person C 

skulle det vara en dröm om alla bokförlag satsade på att ge ut en viss mängd litteratur 

för icke heteronormativa och transpersoner eller ickebinära. Hen nämner också att om 

man skulle kunna hitta sådan litteratur hos de stora bokförlagen skulle det bli lättare för 

dem att tillgängliggöra denna litteratur. Trots detta har även person C likt de andra 

märkt att det har blivit lättare då det bland annat kommit en våg av amerikanska böcker 

som blivit väldigt populära och översatts. Person D tycker att det skulle förenkla arbetet 

om det fanns mer böcker.  

 

Majoriteten av biblioteken var överens om att nationella listor med HBTQ-litteratur och 

nationella riktlinjer eller rekommendationer kring hur bibliotek kan utveckla sina 

regnbågshyllor för att inkludera en större mångfald skulle vara bra att ha. Person A 

tycker att en samordningsfunktion inte skulle vara dumt, men samtidigt tänker hen att 

det är något som alla bibliotek, oavsett om de har en regnbågshylla eller inte, ska jobba 

aktivt med och ha med i sina planer och policydokument och att detta är viktigt att tänka 

på för att riktlinjerna inte ska bli för riktade, utan vara mer generella. Person B uttrycker 

också att det skulle vara bra att ha. Person C har en liknande åsikt. Hen menar att det 

skulle vara bra om man kan tipsa varandra om till exempel vilka författare som kan 

bjudas in och liknande. Dock är hen lite mer tveksam när det kommer till nationella 

riktlinjer eftersom det skiljer sig mycket mellan bibliotek i storstäder, i mellanstora 

städer och på landsbygden. För alla bibliotek kan definitivt inte ha en hylla som står så 
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öppet som regnbågshyllan på deras bibliotek gör och för andra bibliotek är det kanske 

bättre om HBTQ-litteraturen enbart står bland den övriga litteraturen. Person D menar 

dock att det redan finns böcker som skildrar en mångfald och berättar att det finns 

böcker som tipsar om HBTQ-litteratur. Hen menar dessutom att det har kommit mycket 

nytt och att det inte är några problem att hitta HBTQ-litteratur på svenska men att det är 

mer problematiskt att hitta denna litteratur på andra språk. När det kommer till riktlinjer 

upplever hen att det inte finns några, utan hen tänker att det borde finnas riktlinjer om 

hur biblioteken kan eller ska tänka kring regnbågshyllor, hur de gör en bra och 

inkluderande hylla och vad de skall göra för att tänka rätt, eftersom många är osäkra på 

hur de ska göra detta på grund av att de inte vill såra någon som identifierar sig som 

HBTQ-person. 

 

Person A berättade tidigt i intervjun om hens tidigare åsikter och känslor angående 

regnbågshyllor, och att hen då inte tyckte att biblioteket borde ha en regnbågshylla. När 

avdelningschefen senare frågade person A om hen ville ansvara för utformandet av 

regnbågshyllan ställde person A vissa krav. Ett av dessa krav var att det skulle vara en 

bonus- eller skylthylla. När hyllan senare invigdes och möttes av ett enormt gensvar och 

positiva reaktioner insåg de vilket oerhört stort behov som fanns av en regnbågshylla, 

inte minst eftersom länet till stor del består av landsbygd, där det för många är svårt att 

vara och att komma ut som HBTQ-person. Regnbågshyllan, samt de regnbågsflaggor 

som länets bibliotek har på sina informationsdiskar, visade sig vara en viktig markering 

om att HBTQ-personer är välkomna, och för att visa att biblioteken utgör en plats där de 

kan vara trygga och hitta information och litteratur som de behöver.  
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6 Analys 
I denna del kommer resultaten från intervjuerna att analyseras med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys och Axel Honneths teori om socialt erkännande. Även tidigare 

forskning kommer att användas i detta kapitel. De olika underrubrikerna är döpta efter 

Honneths teori om socialt erkännande, då hans strategi går ut på att en person inte kan 

vara helt självständig och individuell om denne inte utvecklar självförtroende, 

självrespekt och självkänsla. Utan utvecklingen av dessa tre kan denne dessutom inte 

känna, tolka och inse sina behov eller önskemål (Honneth, 1995, s. xi). Dessa tre 

modeller är beroende av upprättandet av relationer av ömsesidigt erkännande och går 

utöver kärlek, rätt och solidaritet (Honneth & Heidegren, 2003, s. 106). Utan kärlek, rätt 

och solidaritet kan man inte upprätta relationer av ömsesidigt erkännande och detta i sin 

tur leder till att en person inte kan bli självständig och individuell, då 

självförverkligande är beroende av dessa tre (Honneth, 1995, s. xi). På grund av dessa 

faktorer har de följande underrubrikerna blivit döpta efter kärlek, rätt och solidaritet. 
 

6.1 Kärlek 

Kärlek är den första formen av upprättandet av relationer baserade på ömsesidigt 

erkännande och berör primärrelationer, där den enskilde blir erkänd som en individ vars 

önskemål och behov har ett unikt värde för en annan individ (Honneth & Heidegren, 

2003, s. 106). Resultaten visade att alla fyra bibliotek arbetar med Pride på något sätt. 

Pridefestivaler är inte bara en metod för att visa att det fortfarande finns en bit kvar att 

gå när det kommer till HBTQ-personers mänskliga rättigheter, utan det är också ett sätt 

för HBTQ-personer att känna gemenskap. Pridefestivaler lyfter även fram vikten av att 

alla ska ha rätt att älska vem de vill (RFSL, 2017, s. 5). En av intervjupersonerna 

berättar att hens bibliotek ska försöka skapa ett läger för HBTQ-personer som inte 

känner sig bekväma i heteronormen. Person A berättar att de är aktiva i Pride och 

berättar att biblioteket har flera program när det är Pride. Hen berättar även att Pride 

växer sig större och större i kommunen. Person B nämner att de är också aktiva i Pride 

genom att ha flera aktiviteter såsom att skapa egna t-shirts och författarbesök. Person B 

nämner även att de arbetar med RFSL och har bland annat en lesbisk bokcirkel. 

Bibliotek 3 invigde regnbågshyllan i samband med det första officiella 

Prideevenemanget i kommunen. Person C berättar även att de brukar ha ett flertal 

aktiviteter under Prideveckan, såsom bokprat och dylikt, och några bibliotekarier brukar 

även delta i paraden. Person D berättar att kommunen hade deras första Pridefestival 

förra året, men då det blev lite väl hastigt hann biblioteket inte planera särskilt många 

aktiviteter, men det är något de planerar att ändra på då det verkar som att 

Pridefestivalen kommer att genomföras igen. Då alla bibliotek är engagerade i Pride på 

något sätt eller har andra HBTQ-relaterade evenamang erkänner de människor som 

individer med unika behov. 

 

Att många av satsningarna relaterade till HBTQ på de fyra biblioteken sker i samband 

med Pride överensstämmer med det som Sofie Samuelsson kom fram till i sin 

undersökning av folkbibliotekens arbete med HBTQ och normkritik – nämligen att 

många folkbibliotek har HBTQ-relaterade skyltningar eller annan programverksamhet, 

men att detta i de flesta fall endast utgör bibliotekens deltagande i Pride (Samuelsson, 

2016, s. 24). Folkbiblioteken skall vara till för alla (SFS 2013:801, 6 §). För att vara 

inkluderande förutsätts det att man inkluderar alla, dock är det omöjligt för 

identitetsbaserade grupper att täcka alla medlemmars varierande behov. Emellertid är 

det av stor betydelse för grupperna att inkludera en mångfald och acceptera människors 

olikheter (McDonald & McDonald, 2017, s. 66, 71). En förutsättning för att 
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marginaliserade grupper ska känna sig bekväma är att de har en egen plats där de 

representeras och välkomnas utan att ifrågasättas (2017, s. 66). Genom att delta i Pride 

visar biblioteken att de inkluderar alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, samt 

att de visar att biblioteken är en plats där HBTQ-personer är välkomna. 

 

Majoriteten av biblioteken hoppas på att regnbågshyllorna inte ska behövas i framtiden. 

Biblioteken hoppas på att HBTQ-litteraturen inte ska behöva lyftas fram utan att det ska 

finnas bland det övriga beståndet och ses som något helt naturligt och självklart. Person 

A önskar att hen skulle få leva och se att den inte behövs, men hen tror inte att det 

kommer att hända. Hen menar att regnbågshyllan får finnas så länge den behövs. Enligt 

person B är det svårt att säga något om framtiden, men hen, likt person A, önskar att 

den inte ska behövas. Hen tror dock att det kommer att dröja länge innan 

regnbågshyllan inte längre behövs. Likt de andra två hoppas även person D på att 

regnbågshyllan inte ska behövas, utan att HBTQ-litteratur ska finnas bland den övriga 

litteraturen och ses som vanlig och självklar. Till skillnad från de andra biblioteken, tror 

person C att regnbågshyllan kommer att finnas kvar på något sätt, men att den inte 

kommer att finnas kvar i samma form som den är nu. Då majoriteten av biblioteken 

önskar att HBTQ ska bli en del av normen i framtiden, samt att inga grupper ska behöva 

lyftas fram, kan man tolka det som att de hoppas att ömsesidigt erkännande kommer att 

bli större i framtiden. 

 

Två av biblioteken uttrycker också att de tycker att regnbågshyllor är väldigt viktiga. 

Person A nämner att det kan vara smärtsamt för personer på landsbygden att komma ut 

jämfört med de som kommer från exempelvis en stad där det finns en akademisk miljö. 

På grund av detta är det fruktansvärt viktigt att regnbågshyllor finns i vissa delar av 

landet. Person A berättar också att de tycker att det är väldigt viktigt med mångfald för 

annars är det inte riktigt en HBTQ-hylla, om inte alla får finnas med och representeras i 

den. Något som bibliotek 2 tyckte var viktigt var att man som HBTQ-person ska få ha 

ord och berättelser som man kan spegla sig i. Hen tycker att det är viktigt att alla ska 

kunna spegla sig på något sätt när de kommer in i ett bibliotek. Person B berättar att det 

är väldigt viktigt för identitetsbildning att få berättelser, historier, förebilder och 

liknande att relatera till. Detta visar att dessa två bibliotek tycker att ömsesidigt 

erkännande är väldigt viktigt för att om det inte hade funnits regnbågshyllor på till 

exempel bibliotek som ligger närmare landsbygden skulle det ömsesidiga erkännandet 

antagligen inte vara lika stort som det är idag. Detsamma gäller när det kommer till den 

litteratur som finns i regnbågshyllan. Det ska finnas så att alla kan spegla sig i något när 

de kommer in på biblioteken, annars erkänner man inte alla. 

 

Att göra HBTQ-litteratur lätt att identifiera och söka efter på biblioteken kan vara svårt. 

Att utforma regnbågshyllor som en form av skylthylla lämpar sig därför väl eftersom 

medierna finns placerade och katalogiserade både som en del av det ordinarie beståndet 

men även återfinns i regnbågshyllan. Detta gör det betydligt lättare för användarna att 

upptäcka ny litteratur och nya författare som behandlar ämnen relaterade till HBTQ, 

enbart genom att gå runt och kolla i de fysiska hyllorna. Om HBTQ-litteraturen däremot 

inte märks ut, genom taggar eller specifika sökord i katalogen, eller genom att placeras 

på en särskild hylla, så krävs det att användarna letar efter specifika böcker som de 

sedan tidigare vet är HBTQ-relaterade (Adler, 2017, s. 95-96, 121). Risken är därmed 

stor att HBTQ-litteraturen helt enkelt försvinner i mängden, och kan därmed inte på ett 

praktiskt sätt tillgängliggöras de personer som har behov av den. Detta gör det svårare 

för HBTQ-personer att känna att de är representerade och välkomna, samt att det finns 

något för dem och som de kan spegla sig i.  
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6.2 Rätt 

Rätt handlar om universell respekt för personens självständighet och värdighet 

(Honneth & Heidegren, 2003, s. 11-12). Den enskilda människan erkänns att ha somliga 

rättigheter (Honneth & Heidegren, 2003, s. 106). Alla fyra biblioteket som har blivit 

intervjuade till denna uppsats uttrycker att de tycker att det är ytterst viktigt att visa att 

folkbiblioteken är till för alla och att alla är välkomna, oavsett sexualitet eller 

könsidentitet. Enligt person A från bibliotek 1 är det en ståndpunkt från bibliotek. De 

visar att de stöttar mänskliga rättigheter och genom att ha en regnbågshylla så synliggör 

de detta, då HBTQ-rörelsen är en grupp som varit marginaliserad under en väldigt lång 

tid. Person A menar också att genom att de har regnbågshyllor visar biblioteken att de 

ligger i framkant och hänger med. Person B berättar att de vill att regnbågshyllan skall 

vara en positiv markering som visar att biblioteket uppskattar olika sexualiteter, 

könsuttryck samt att det avdramatiserar HBTQ-frågor. Person C, likt person A, berättar 

att de införskaffade regnbågshyllan för att man ville visa att det var viktigt samt att man 

är med på samma tåg. Person D nämner att det kändes viktigt att ha en regnbågshylla, 

då det finns ungdomar som känner sig osäkra på sig själva och vill hitta litteratur som 

de kan relatera till. På så sätt visar de olika fyra biblioteken att de stödjer mänskliga 

rättigheter och att alla har rätt till att vara sig själva i biblioteken, oavsett sexualitet och 

kön. 

 

Innan biblioteken införde sina regnbågshyllor fördes en hel del resonemang. Person A 

berättar att hen först var emot regnbågshyllor, ty hen ville inte ha en stigmatiserande 

hylla eller lyfta fram delar av beståndet som skulle hamna på en speciell hylla. Person A 

menar att det är väldigt lätt hänt att man hamnar i exotism. Det diskuterades även vem 

regnbågshyllan egentligen är till för. Person A nämner sedan att det också finns en hel 

del fördelar med regnbågshyllor. Regnbågshyllan är ett synliggörande och genom att ha 

en regnbågshylla visar biblioteken att de stödjer allas lika rätt. Hen berättar också att 

regnbågshyllor betyder mycket för HBTQ-rörelsen i Sverige. Något som är negativt 

med att ha regnbågshyllor enligt person B är att det kan vara känsligt att gå fram till 

hyllan och det kan vara särskilt känsligt för ungdomar, men trots detta fanns det många 

fördelar med att införa en regnbågshylla. Person B berättar att de ville synliggöra något 

som inte varit särskilt synligt. Hen märkte dessutom att det fanns stora brister inom 

media när det kommer till HBTQ-perspektiv. Det kan vara svårt att hitta böcker som 

handlar om HBTQ. Person B och andra kollegor sökte bland styrdokument när de 

påbörjade projektet med att installera en regnbågshylla och då fann de att offentliga 

verksamheter aktivt ska arbeta mot homofobi, och det står i bland annat dokument från 

FN och regeringen. Enligt person C fanns det inte särskilt många nackdelar, utan de 

flesta tyckte att det var en bra idé. Det som var mest problematiskt var regnbågshyllans 

placering. Hen menar att man vill att den ska synas men samtidigt finns problemet att ju 

synligare den är desto svårare kan det blir för personer att faktiskt gå fram till och 

använda hyllan, särskilt om man inte är öppen om eller funderar på sin sexuella 

läggning. Enligt person D är en nackdel att det blir ett vi och ett dem samt att man kan 

känna sig utsatt eller osäker om man står vid regnbågshyllan. Hen nämner dock att de 

inte trodde att alternativet var bättre, att inte ha någon regnbågshylla. Därmed erkänner 

de fyra olika biblioteken HBTQ-personer som en grupp med rättigheter. 

 

De fyra olika biblioteken tänkte på olika saker vid utformandet av deras regnbågshyllor. 

Person A nämnde att något som de hade i åtanke vid utformandet av regnbågshyllan var 

vem den var till för samt varför de har en regnbågshylla. Något som de också tänkte på 

var att litteraturen skulle hålla samma kvalité som deras övriga bestånd. Person A 
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berättar att utbudet bland HBTQ-böcker för barn tidigare inte var särskilt bra om man 

ville ha god kvalité, men menar att det har blivit bättre med åren. Personalen på 

bibliotek 1 funderade även på var de skulle placera regnbågshyllan. Något som bibliotek 

2 tog särskild hänsyn till vid utformandet av regnbågshyllan var att göra den lustfylld 

och kul utan att dölja de problem som kan finnas. Person B nämner även att 

regnbågshyllan skulle vara för alla åldrar och att alla sorters medier skulle finnas på 

hyllan. Bibliotek 3 hade inte något särskilt i åtanke vid utformandet av deras 

regnbågshylla. Person C berättar att när de väl skulle köpa in böcker, tittade man vad de 

andra biblioteken som hade regnbågshyllor hade för bestånd i dessa. Något som 

bibliotek 4 tänkte på vid utformningen av deras regnbågshylla var placeringen eftersom 

de har en begränsad yta att förhålla sig till. Även om de olika biblioteken tänkte på olika 

saker, så erkänner de alla att HBTQ-personer existerar. Biblioteken försöker även göra 

sitt bästa så att HBTQ-personer känner sig välkomna, trygga och jämlika med andra. På 

så sätt visar biblioteken att de har en universell respekt för personers självständighet och 

värdighet. 

 

Bibliotekens arbete med regnbågshyllor kan ses som en form av normkreativitet. De 

visar genom att lyfta fram HBTQ-litteraturen att det är något som bryter normen men att 

biblioteket även välkomnar och representerar HBTQ-personer. Det kan vara 

problematiskt att dela upp människor i olika grupper, till exempel utifrån deras sexuella 

läggning eller könsidentitet, och det är viktigt att detta görs på ett sätt som främjar 

gruppen snarare än att förstärka normerna och synen på HBTQ-personer som “de 

andra”. Bibliotekens regnbågshyllor är en del av deras normkritiska arbete, där de 

uppmärksammar vilka normer som finns och vilka som påverkas av detta. Därigenom 

arbetar de vidare med normkreativitet för att förändra dessa normer och för att göra 

biblioteken mer inkluderande (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 105, 108), samt för att 

motarbeta den påverkan som normerna har på människor som bryter dem.  

 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna (SFS 2013:801, 5 §). Detta är något som 

biblioteken började satsa på långt innan de nationella minoritetsspråken 

offentliggjordes. Detta var möjligt eftersom att det fanns ett fåtal drivande bibliotekarier 

som trots bristen på satsningar eller riktlinjer kring detta arbetade med att främja det 

finska beståndet och de finskspråkiga användarna (Henriksson Vasara, 1998, s. 39). 

Datan som samlats genom intervjuerna visade att arbetet med HBTQ-litteratur på de 

nationella minoritetsspråken skiljde sig åt mellan de fyra olika biblioteken. Person A 

från bibliotek 1 berättar att man är väldigt styrd av vad som ges ut på de nationella 

minoritetsspråken eftersom utgivningen är väldigt liten. Person B nämner att det finns 

en samisk HBTQ-bok i deras utbud. Enligt person B har de inte satsat på de nationella 

minoritetsspråken i regnbågshyllan, men menar att de kanske borde göra detta. Person C 

vet inte om det överhuvudtaget finns några speciella satsningar på de nationella 

minoritetsspråken i hens kommun, då inte något av minoritetsspråken verkar vara 

särskilt utpräglat i hens kommun. Person D säger att det inte finns någon HBTQ-

litteratur tillgänglig på de nationella minoritetsspråken på hens bibliotek. Detta beror på 

att det är en väldigt liten tillgång till den typen av litteratur. Hälften av biblioteken har 

HBTQ-litteratur på de nationella minoritetsspråken, men det är inte mycket, och den 

andra hälften har ingen. På så sätt kan det tolkas som att enbart två av de fyra 

biblioteken erkänner att det finns HBTQ-personer som kan något eller några av de 

nationella minoritetsspråken eller har behov av HBTQ-litteratur på dessa. 
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Ett av de fyra biblioteken, bibliotek 2, ger även ut broschyrer om HBTQ-personers 

rättigheter i Sverige, på olika språk. Enligt person B är det viktigt att informera om 

rättigheter i Sverige för HBTQ-personer för alla nysvenskar, ty det är många som 

kommer från länder där man både kan få dödsstraff och fängelsestraff för att vara till 

exempel homosexuell. Därmed erkänner bibliotek 2 att det finns personer med andra 

ursprung än svenska och att de nu har andra rättigheter då de har kommit till ett nytt 

land som har andra lagar. Forskningen klargör att det är viktigt att inte enbart skildra en 

homogen, stereotypisk bild av HBTQ-communityt, eftersom detta gör att icke-vita 

HBTQ-personer eller HBTQ-personer med annan bakgrund än svensk eller med 

normbrytande religioner och dylikt kan känna sig exkluderade och välja att inte 

identifiera sig som en del av communityt (McDonald & McDonald, 2017, s. 8; Vincent, 

2014, s. 2). Osynliggörandet av vissa grupper, särskilt inom HBTQ-communityt 

(Howard, 2011, s. 7), är en bakomliggande orsak till den psykiska ohälsan som i vissa 

fall är vanligare bland dessa grupper, och det är därför viktigt att inte glömma bort vissa 

grupper när HBTQ ska synliggöras och lyftas fram (Ohlsson Sandahl, 2015, s. 105, 

108).  
 

6.3 Solidaritet 

I solidaritet, som är den tredje formen, blir individen till slut erkänd som en person vars 

färdigheter utgör ett värde för gemenskap (Honneth & Heidegren, 2003, s. 106). Det 

visade sig att alla bibliotek köpte in två dubbletter, för att kunna placera det ena 

exemplaret på regnbågshyllan och det andra bland de övriga hyllorna. Person A berättar 

att regnbågshyllan är en bonus, den är som en skylthylla. Hen säger även att de inte 

tömmer resten av beståndet på HBTQ-litteratur och sätter in det i regnbågshyllan utan 

istället så finns i princip alla de böcker som finns på regnbågshyllan även i det övriga 

beståndet. Person B nämner att även de köper in två exemplar och ställer det ena på 

regnbågshyllan och det andra bland de vanliga hyllorna. Person C berättar att nästintill 

alla böcker som finns på regnbågshyllan, också finns i de vanliga hyllorna. Om man 

söker i deras katalog, går det även att söka specifikt på de böcker som finns i 

regnbågshyllan och då går det att se att titeln går att finna på två ställen. Person D 

nämner att de resonerade att det skulle finnas dubbletter av alla böcker på 

regnbågshyllan, så långt det bara går. Detta kan tolkas som solidaritet, då biblioteken 

erkänner att det finns personer som inte vågar eller vill gå fram till regnbågshyllan. 

Detta har de som sagt löst genom dubbletter och på så sätt erkänner de att HBTQ-

personer har egenskaper som utgör ett eget värde för gemenskap. 

 

Den tidigare forskningen visar att det kan vara svårt att katalogisera böcker relaterade 

till HBTQ på ett sätt som är användarvänligt och samtidigt praktiskt genomförbart för 

och i biblioteket. De klassificeringssystem som finns är ofta väldigt begränsade när det 

gäller olika perspektiv och grupper inom HBTQ, vilket kan innebära att medierna 

placeras i vitt skilda delar av biblioteken trots att de behandlar relaterade ämnen såsom 

homosexualitet och bisexualitet eller dylikt (Adler, 2017, s. 95, 121). Genom att köpa in 

dubbla exemplar av medierna och placera dem både på deras ordinarie platser enligt 

klassificeringssystemet och på regnbågshyllorna så löser biblioteken detta problem och 

säkerställer att användarna lätt kan identifiera och lokalisera litteraturen även om de inte 

tidigare är bekanta med den. Dessutom inkluderas alla de identiteter och läggningar som 

ingår i HBTQ i regnbågshyllan, förutsatt att biblioteket har litteratur om dessa, och de 

placeras i samband med varandra. Regnbågshyllan möjliggör även att HBTQ-litteratur 

som behandlar olika etniciteter, religioner eller är skrivna på andra språk än svenska kan 

placeras i samma hylla oavsett hur de annars klassificeras (Adler, 2017, s. 130, 134), 
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vilket kan bidra till att den homogena och vitnormativa synen på HBTQ kan ifrågasättas 

och förändras.  

 

Hälften av biblioteken visar att HBTQ-personer är välkomna på andra sätt. Bibliotek 1 

har bland annat regnbågsflaggor i informationsdiskarna. Person A berättar att flaggorna 

ger ifrån sig en inkluderande och välkomnande känsla. På bibliotek 2 brukar de flesta i 

personalen ha en regnbågspin på sig och regnbågsflaggan har de framme vid speciella 

tillfällen såsom Pride. Bibliotek 3 har inget förutom regnbågshyllan och bibliotek 4 

nämnde inte om det fanns något utöver regnbågshyllan. De bibliotek som har något mer 

utöver regnbågshyllan för att visa att HBTQ-personer är välkomna kan tolkas som 

solidariska, eftersom de erkänner att HBTQ-personer välkomnas och kan känna sig 

trygga. Dessutom kan det finnas HBTQ-personer som inte känner till att det finns någon 

regnbågshylla på biblioteken. Detta kan kopplas till tidigare forskning, då tidigare 

undersökningar visade att många bibliotek har skyltning som är relaterad till HBTQ, 

men för det mesta förekommer detta i samband med Pride (Samuelsson, 2016, s. 24-25).  

 

Resultaten visade att de fyra biblioteken har fått nästan enbart positiv respons. Enligt 

person A har de inte fått någon negativ respons om regnbågshyllan men det har fått 

kritik från äldre män för att de har varit aktiva i Pride, då de som klagat inte tycker att 

bibliotek ska hålla på med sådant. Person B berättar att de har fått väldigt positiv 

respons och att det är många som säger att de är stolta och glada över att regnbågshyllan 

finns. Dock har de fått några klagomål från några enstaka homofober. Hen tycker att 

detta bara visar ytterligare att det är viktigt att ha en regnbågshylla eftersom det finns 

människor som inte accepterar HBTQ-personer. Enligt person C har de inte fått någon 

respons angående regnbågshyllan och det har inte heller kommit någon negativ respons. 

Person D nämner att de inte har fått några reaktioner om regnbågshyllan på 

vuxenavdelningen men detta beror på att den inte är färdig och att de inte har 

presenterat den för allmänheten än. Deras regnbågshylla på barn- och 

ungdomsavdelningen har dock enbart fått positiv respons. Då biblioteken nästan enbart 

fått positiv respons kan detta tolkas som solidaritet. Att majoriteten av 

biblioteksanvändarna accepterar och erkänner HBTQ-personer. På så sätt erkänner 

användarna personer vars färdigheter utgör ett unikt värde för gemenskap. 

  

Vid urval och inköp av litteratur till regnbågshyllan använder biblioteken lite olika 

metoder. Person A gav tips om att man kan kolla andra biblioteks regnbågshyllor för att 

få en bättre bild. Hen nämner också att det finns en del bloggar och litteraturlistor på 

nätet. Person A säger att det är mycket man får kolla om man har ett kvalitetskrav. 

Bibliotek 2 arbetar fortfarande med sambindningslistan men det finns ganska lite 

HBTQ-litteratur i den. Person B berättar även att de gör omvärldsbevakningar och tar in 

mycket inköpsförslag. Bibliotek 3 har två inköpsgrupper, en som köper in till vuxna och 

en till barn, och de har lite koll på vad som publiceras. Person C berättar att alla som 

jobbar på biblioteket får komma med tips och de läser även en del recensioner. Person D 

berättar att de köper in det som finns i princip, så länge det har hyfsat omdöme. De 

utgår också från bibliotekscentrum och överblickar BTJ-listan som kommer varannan 

veckan. Att biblioteken faktiskt använder olika metoder för att hitta HBTQ-litteratur kan 

tolkas som att de erkänner personer vars egenskaper utgör något unikt för gemenskap, 

då de faktiskt ägnar tid och tanke åt användare. 

 

Hälften av biblioteken hade dessutom särskilda satsningar för nysvenskar. Bibliotek 1 

har något som kallas för ny i Sverige-hylla och på denna finns allt från ordböcker, 

lexikon, körkortsboken, böcker om hur det fungerar i Sverige samt andra saker. Dessa 
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medier är oftast utlånade. Bibliotek 1 har dessutom språkcaféer som är väldigt populära. 

De har dessutom annonserat att det finns hjälp att få på biblioteket samt blanketter och 

hur man kommer i kontakt med myndigheter. Även bibliotek 3 har en ny i Sverige-

hylla. Denna införskaffades under ett projekt där man skulle ta fram vilka grupper av 

låntagare som skulle prioriteras och en av grupperna som kom upp då var nya svenskar 

och utifrån detta skapades ny i Sverige-hyllan. Person C berättar att de har fått 

mestadels positiv respons angående ny i Sverige-hyllan, men sen har det funnits några 

som har klagat på att nya svenskar ska ha en speciell hylla, men att dessa inte tänker på 

att det övriga biblioteket är till för dem. I början fanns inte lättläst skönlitteratur på ny i 

Sverige-hyllan, men det finns det nu. Bibliotek 3 gjorde denna ändring då flera personer 

med utländsk bakgrund tyckte att det kändes som om de klumpades ihop med personer 

med olika inlärningssvårigheter. Person B nämnde inget om ifall det fanns särskilda 

satsningar för nysvenskar på bibliotek 2. Person D berättar att de inte har några 

särskilda satsningar för nysvenskar och att detta beror på resurser. Genom att ha 

särskilda satsningar för nysvenskar erkänner biblioteken dessa personer som individer 

vars färdigheter utgör något unikt för gemenskap. 

 

I resultaten visade det sig även att majoriteten av biblioteken inte hade någon HBTQ-

relaterad satsning som riktar sig specifikt till nysvenskar eller liknande grupper. Person 

A berättar att bibliotek 1 inte har någon specifik satsning som har HBTQ som 

övergripande mål. Bibliotek 4 har ingen satsning överhuvudtaget. Person C nämner att 

bibliotek 3 inte har satsat en viss summa pengar men att de försöker med jämna 

mellanrum. Hen brukar försöka kolla igenom de lättlästa förlagen och deras kataloger 

för att se vad de har för böcker som sträcker sig till HBTQ eller täcker de ämnena. 

Person C känner att det är en grupp som i många länder är förbjudna och att det därför 

känns viktigt att ha sådan litteratur. Bibliotek 2 införskaffar broschyrer om HBTQ-

personers rättigheter i Sverige på olika språk såsom persiska och arabiska. Biblioteket 

har även haft en del programverksamhet som handlat om asylsökande och HBTQ och 

dessa har de ofta haft på svenska eller engelska. Att majoriteten av biblioteken inte har 

någon HBTQ-relaterad satsning för nysvenskar eller liknande grupper är något 

problematiskt då det därmed inte går att säga att de erkänner HBTQ-nysvenskar som 

individer med egenskaper som utgör ett värde för gemenskap, men om de skulle ändra 

på detta skulle de visa solidaritet. I den tidigare forskningen poängteras vikten av att 

inkludera HBTQ-personer som inte är svensktalande i verksamheter relaterade till 

HBTQ, samt att det är svårare för dessa personer att hitta evenemang eller relevant 

information om HBTQ-personers rättigheter i Sverige. Det framgår även att de 

verksamheter som arbetar med dessa grupper har en stor och viktig roll i ifrågasättandet 

av de normer som finns och på så sätt har möjlighet att ge de HBTQ-personer med 

annan bakgrund än svensk bättre förutsättningar (McDonald & McDonald, 2017, s. 36, 

42, 71). Att som bibliotek 2 erbjuda broschyrer på olika språk om rättigheter i Sverige, 

eller att erbjuda programverksamhet för asylsökande på engelska är ett bra exempel på 

hur dessa grupper kan synliggöras och främjas. 

 

De flesta bibliotek hade dessutom HBTQ-litteratur på andra språk än svenska och 

engelska. Person A berättar att de har vuxenlitteratur om homosexuell kärlek eller queer 

på de flesta språk. De har dessutom HBTQ-litteratur på samiska och arabiska för både 

vuxna och ungdomar. Person B nämner att de har HBTQ-litteratur på bland annat 

persiska och arabiska. Person C visste inte om det fanns men hen nämnde att det var 

svårt för dem att få tag i böcker på andra språk än svenska och engelska. Person B 

berättar att det inte finns någon HBTQ-litteratur på andra språk än svenska och engelska 

i hyllan, men att de har tänkt köpa in på andra språk såsom arabiska. Hen tycker också 
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att det är svårt att få tag i, då många av de språk de skulle behöva HBTQ-litteratur på 

har tabu mot HBTQ och på grund av detta finns det inte särskilt mycket utgiven HBTQ-

litteratur på dessa språk. Genom att ha HBTQ-litteratur på andra språk erkänner 

bibliotek att det finns HBTQ-personer som talar andra språk än svenska och engelska. 

På så sätt erkänner de dessutom dessa människor som individer vars egenskaper utgör 

ett unikt värde för gemenskap. Dessutom visar den tidigare forskningen hur viktigt det 

är för utvecklandet av den egna identiteten att ha tillgång till litteratur på sitt egna språk 

(Airola, 1998, s. 59). Kan biblioteken då även erbjuda HBTQ-litteratur på användarnas 

modersmål främjas såväl identitetsutvecklandet som språkbevarandet samtidigt som det 

visar att HBTQ-personer utgör en mångfald med olika språktillhörigheter, samt att 

biblioteket välkomnar, inkluderar och erkänner dessa personer (McDonald & 

McDonald, 2017, s. 66, 71).  

 

Alla bibliotek kom med olika svar när de tillfrågades om ifall det fanns en mångfald 

inom regnbågshyllan, men alla tyckte att det var mer eller mindre svårt att finna HBTQ-

litteratur som skildrar en mångfald. De fyra biblioteken var även överens om att 

majoriteten av HBTQ-litteraturen som finns är väldigt vit och västcentrerad. Person A 

menar att det finns en mångfald i deras regnbågshylla, men vet ej hur väl olika kulturer, 

hudfärger och liknande representeras. Hen berättar också att man får leta väldigt noga 

på olika ställen, särskilt om man har ett kvalitetskrav. Person A berättar också att de 

väldigt lätt blir vitt, fast man vill ha en bättre representation. Enligt person B finns det 

ingen stor form av mångfald i deras regnbågshylla och det som finns är väldigt vitt. Hen 

nämner dock att de försöker leta efter mångfaldsskildrande böcker och att mångfald är 

något som de tänker på vid inköp, men det är inte särskilt lätt att hitta HBTQ-böcker 

som representerar en större mångfald. Person C säger att det finns en mångfald 

representerad i regnbågshyllan i den mån böcker ges ut. De försöker ha en så stor bredd 

som möjligt, men tyvärr är det som publiceras väldigt västcentrerat. Mångfald är också 

något de tänker på när de köper in medier. Person D berättar att det mesta som finns i 

regnbågshyllan är europeiskt eller amerikanskt, men det finns några få böcker som 

handlar om personer med andra bakgrunder eller religioner. Hen tycker inte att de har 

lyckats med en bra representation om hur det ser ut i världen. Att det är svårt att finna 

HBTQ-litteratur som skildrar en större mångfald samt att den HBTQ-litteraturen som 

finns är väldigt vit, det vill säga att det handlar mest om vita personer, samt att den är 

väldigt västcentrerad, är problematiskt. För om biblioteken inte kan köpa in HBTQ-

litteratur som speglar en större mångfald är det svårt att säga att de kan ses som 

solidariska mot HBTQ-personer som har annan bakgrund än svensk eller västerländsk, 

eller som inte är vita. Om det trycktes mer och biblioteken köpte in detta skulle det vara 

tydligare att de faktiskt erkände HBTQ-personer som är av andra bakgrunder och andra 

etniciteter och dylikt som människor vars färdigheter utgör något unik för gemenskap. 

Den tidigare forskningen visar på vikten av att inkludera marginaliserade grupper även 

inom HBTQ (McDonald & McDonald, 2017, s. 10), och det är därmed viktigt att 

skildra andra HBTQ-personer än vita och västerländska såväl i litteraturen som i 

bibliotekens bestånd. Görs inte detta så bidrar det till att osynliggöra och exkludera 

dessa grupper, vilket kan göra att de inte känner sig välkomna och representerade 

(McDonald & McDonald, 2017, s. 11).  

 

Resultaten visade att alla bibliotek tyckte att det var svårt på något sätt när det gäller att 

finna HBTQ-litteratur som skildrar någon form av mångfald. Person A berättar att man 

man måste veta vad man vill ha och leta väldigt riktat. Person B tycker att det svåraste 

med urvalet är att hitta litteraturen, eftersom det inte finns särskilt mycket publicerat. 

För det mesta blir det på svenska eller engelska. Person C tycker att det är svårt att hitta, 
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men att det börjar bli lättare att hitta HBTQ-böcker. Dock menar hen att det inte finns 

någon jättebra kanal man kan följa som berättar om allt som ges ut. Det finns också en 

del bokförlag som har HBTQ-litteratur, men hen menar att man inte kan följa alla dessa 

mindre och speciella bokförlag. Person D, likt person C, tycker att det är svårt att finna 

mångfaldig HBTQ-litteratur då det inte finns särskilt mycket utgivet. Dessutom så 

brukar dessa böcker, särskilt om de är på andra språk än svenska och engelska, krångla 

när man ska lägga in dem som katalogposter. Dessutom vet de inte hur de ska göra om 

de hittar bra böcker utomlands för de vet inte hur det skulle föra in dem i systemet om 

de inte redan är katalogiserade. Att biblioteken har svårt att hitta mångfaldsskildrande 

HBTQ-litteratur är inte helt oproblematiskt då detta leder till att vissa bibliotek inte har 

någon HBTQ-litteratur som skildrar en större mångfald medans vissa har det, men de 

får leta väldigt mycket. Om det var enklare att finna HBTQ-litteratur skulle det bli 

enklare för bibliotek med regnbågshyllor att erkänna HBTQ-personer som har annan 

hudfärg eller etnicitet och liknande som människor vars färdigheter utgör ett värde för 

gemenskap. 
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7 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer en diskussion att föras om resultaten från analysen, men även 

förslag till framtida forskning kommer att presenteras. Samtliga tre frågeställningar 

kommer att diskuteras utifrån dels ett mångfaldsperspektiv och dels ett språkperspektiv 

och därefter avslutas med slutsatser. Språkperspektiven inkluderas som egna 

underrubriker trots att inte respektive frågeställning uttryckligen innehåller en språklig 

aspekt, men svaren från intervjupersonerna behandlar även språkliga problem och 

perspektiv eftersom det kan ses som en del av mångfalden. Denna uppdelning görs 

därmed för att tydliggöra problem och faktorer inom respektive frågeställning samt 

perspektiv. Därefter följer en teori- och metoddiskussion och avslutningsvis förslag till 

framtida forskning. 
 

7.1 Representerar folkbibliotekens regnbågshyllor en mångfald? 

De deltagande bibliotekens regnbågshyllor representerar inte en större mångfald rent 

generellt, däremot finns det regnbågshyllor där mångfalden representeras i högre grad 

än andra. Det är vithetsnormen som dominerar, och regnbågshyllorna är väldigt 

västcentrerade. Likaså gäller språkutbudet, vissa regnbågshyllor innehar vissa utländska 

språk, samt samiska, men i övrigt är det främst svenska och engelska som dominerar 

hyllorna.  

 
7.1.1 Mångfald 

Den HBTQ-litteratur som finns på de bibliotek som ingår i studien är väldigt vit och 

västcentrerad, något som samtliga bibliotek är eniga om, trots att flera av biblioteken 

gjort eftersökningar efter specifikt HBTQ-litteratur som skildrar en större mångfald. 

Hälften av de studerade bibliotekens regnbågshyllor ansågs enligt intervjupersonerna 

innehålla en viss mångfald, men de regnbågshyllorna var trots det väldigt vita och 

västcentrerade. Detta eftersom majoriteten av HBTQ-litteraturen på biblioteken kommer 

från västvärlden, främst från engelskspråkiga länder såsom USA eller Storbritannien, 

samt från Sverige. Intervjupersonerna menade att hyllorna var mångfaldiga i den 

utsträckning det var möjligt, men att utbudet och utgivningen är för begränsad för att 

hyllorna i sin helhet ska kunna skildra en större mångfald. Den andra hälften av 

biblioteken i studien har vissa böcker som skildrar någon form av mångfald, men det rör 

sig endast om några få böcker på respektive bibliotek. Regnbågshyllorna ger inte en bra 

representation om hur det ser ut i världen och i samhället. Majoriteten av 

regnbågshyllorna skildrar generellt sett inte någon större mångfald. Hälften av de 

deltagande biblioteken har dock viss litteratur i regnbågshyllan som skildrar någon form 

av mångfald, men utbudet är väldigt begränsat.   

 
7.1.2 Språk 

Hälften av biblioteken som deltagit i studien har några enstaka böcker på samiska i 

deras regnbågshyllor, samt att det finns HBTQ-relaterad litteratur på samiska i deras 

övriga bestånd. Någon annan HBTQ-litteratur på något av de nationella 

minoritetsspråken har de inte i regnbågshyllorna. Ett av de deltagande biblioteken 

menar att de troligen har HBTQ-relaterad litteratur på andra språk bland det övriga 

beståndet, men att det inte är något som de har koll på. Endast ett av biblioteken som 

ingått i studien uppgav att de på något sätt satsat på att inkludera de nationella 

minoritetsspråken i regnbågshyllan, men att den begränsade utgivningen försvårar detta 

arbete avsevärt. Ett av de undersökta biblioteken tillgängliggjorde broschyrer om 

HBTQ-personers rättigheter på olika språk i deras regnbågshylla. Dessa broschyrer 

finns på bland annat arabiska och persiska. Utöver regnbågshyllan har de även haft viss 
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programverksamhet riktad till asylsökande HBTQ-personer och som gjorts på engelska. 

Biblioteken upplever att det är svårt att hitta och tillgängliggöra HBTQ-litteratur på 

andra språk än svenska och engelska, men hälften av biblioteken som ingått i studien 

uppger att de har HBTQ-litteratur på andra språk, men det är endast på ett av de 

biblioteken som dessa är placerade i regnbågshyllan. En av intervjupersonerna menar att 

det troligen finns queer litteratur eller litteratur om homosexuell kärlek på de flesta 

språk i deras bestånd, men att dessa inte har märkts ut och att de därmed inte har riktig 

koll på vilka språk som det finns HBTQ-litteraturen på utöver samiska och arabiska. En 

annan intervjuperson uppgav att de har HBTQ-litteratur i deras allmänna bestånd på 

bland annat arabiska och persiska, och att de planerar att köpa in litteratur på andra 

språk, såsom arabiska, till regnbågshyllan. Litteraturen som finns i regnbågshyllorna 

finns endast på ett fåtal språk, men eftersom bibliotekarierna inte alltid har koll på vad 

den utländska litteraturen handlar om kan det finnas en större språklig mångfald bland 

HBTQ-relaterad litteratur i bibliotekens övriga bestånd, men detta är svårt för 

bibliotekarierna att avgöra när de inte behärskar språken.  

 
7.1.3 Slutsats 

Det framgår tydligt att det finns brister vad gäller mångfalden i regnbågshyllorna. 

Forskningen har visat att det är av stor vikt, särskilt för marginaliserade grupper, att 

kunna känna sig representerade och välkomna, och detta gäller även på biblioteken. Att 

biblioteken visar att de står för HBTQ-personers rättigheter och visar att de accepterar 

och välkomnar dessa personer genom att ha tydliga regnbågshyllor är en bra början, 

men det är viktigt att inte enbart visa den homogena synen på HBTQ-personer, präglad 

av vithetsnormen. Biblioteken bör istället använda sin position som 

informationsförmedlare för samhällets alla grupper och tydligt ifrågasätta de normer 

som finns, lyfta de problem som finns och synliggöra de grupper som marginaliseras 

och osynliggörs – det gäller även olika grupper inom HBTQ-communityt. Det ska 

däremot poängteras att detta är något som de intervjuade biblioteken försöker 

åstadkomma med sina regnbågshyllor. Problemet ligger därmed inte i att biblioteken 

inte uppmärksammar dessa grupper och dylikt, utan problemet är bristen på tillgänglig 

litteratur som skildrar såväl HBTQ som andra mångfaldsperspektiv, samt att den 

litteratur som finns är svår för biblioteken att hitta och få tag på.  

 

Samma problem påverkar bibliotekens bestånd när det gäller HBTQ-litteratur på andra 

språk än svenska och engelska, såväl när det gäller de nationella minoritetsspråken som 

de övriga språken. Det finns viss HBTQ-litteratur på de deltagande biblioteken på 

samiska, arabiska och persiska, men utöver detta är det inget som de intervjuade 

bibliotekarierna vet säkert att de har i sina bestånd. De menar att det troligen finns 

litteratur som på något sätt är relaterat till HBTQ på deras utländska språk eller bland 

litteraturen på de nationella minoritetsspråken, men det är i så fall utan att 

bibliotekarierna själva är medvetna om det. Det är därmed upp till användarna att 

försöka identifiera denna litteratur, om det finns någon, eftersom den inte görs sökbar 

utifrån ämne och handling på grund av att bibliotekarierna inte kan utläsa denna 

information. Flera av de intervjuade bibliotekarierna påpekar själva vikten av att erbjuda 

HBTQ-litteratur på andra språk, och det framgår att de även försöker erbjuda detta, men 

att det inte är möjligt i någon större utsträckning på grund av den begränsade 

utgivningen. Forskningen visar även på detta behov, och det är viktigt att kunna erbjuda 

litteratur och information om dessa ämnen för de nysvenskar och asylsökande som 

antingen själva är HBTQ-personer och har nytta av att veta vilka rättigheter de har i 

Sverige, samt av att kunna läsa litteratur som de kan spegla sig i, eller personer som vill 

eller behöver få större kunskap om HBTQ-relaterade ämnen och frågor. Likt det 
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forskningen påvisar angående vikten av att synliggöra grupper som ickebinära och 

bisexuella ytterligare, och inte enbart som en del av HBTQ-communityt, kan detta även 

appliceras på mångfaldsperspektivet inom HBTQ. Eftersom det är svårare för HBTQ-

personer som inte behärskar det svenska språket att hitta HBTQ-relaterade 

organisationer eller viktig information är det extra viktigt att biblioteken tar tillfället i 

akt och tillgängliggör detta.  

 

Att bibliotekens regnbågshyllor skildrar en vithetsnorm är däremot inte förvånande. 

Vithet utgör normen i Sverige vilket innebär att icke-vita bryter normen. Likaså gäller 

andra språktillhörigheter, andra kulturer och religioner, däremot finns det personer i 

Sverige som bryter mot dessa normer, såväl inom som utanför HBTQ-communityt. 

Därmed borde även regnbågshyllorna inkludera och representera dessa grupper. Likaså 

gäller inkluderandet och represenderandet av olika sexualiteter och könsidentiteter. 

HBTQ ses och skildras ofta som en homogen grupp i vilken sexualiteter som till 

exempel bisexualitet, pansexualitet och asexualitet, eller kön och könsidentiteter såsom 

intersex och ickebinära eller transpersoner, osynliggörs eller exkluderas från 

diskussioner, media och diverse evenemang. Biblioteken har möjligheten att påverka 

och utmana dessa normer och genom att anpassa verksamheten efter olika gruppers 

behov och att inkludera och representera flera grupper inom HBTQ visar de på att 

HBTQ-communityt inte är så homogent som det kan framställas vara, men möjligheten 

att påverka och utmana dessa normer begränsas om det inte finns litteratur och andra 

medier tillgängliga för biblioteken att köpa in och lyfta fram.  

 

7.2 Finns det HBTQ-relaterad litteratur tillgänglig på de nationella 
minoritetsspråken samt andra språk än svenska och engelska, eller 
som inkluderar en större mångfald? 

Det finns enligt biblioteken en begränsad mängd HBTQ-litteratur som skildrar någon 

form av mångfald eller är skrivna på vissa andra språk än svenska och engelska, men 

denna litteratur är väldigt svår att hitta. Det ges inte ut tillräckligt mycket mångfaldig 

HBTQ-litteratur för att biblioteken ska kunna hitta och tillgängliggöra denna i någon 

större utsträckning. Likaså gäller HBTQ-litteratur på de nationella minoritetsspråken, 

det finns inga eller ett fåtal HBTQ-relaterade böcker utgivna på de olika 

minoritetsspråken. Utgivningen är ytterst begränsad även på många av de språk som 

biblioteken ser ett behov av, och den litteratur som trots allt finns är svår att hitta.  

 
7.2.1 Mångfald 

Samtliga av de bibliotek som ingick i studien var eniga om att det är svårt att hitta 

HBTQ-litteratur som skildrar en större mångfald, och att majoriteten av litteraturen som 

finns att få tag på är väldigt vit och västcentrerad. Intervjupersonerna konstaterar att de 

får leta noga och aktivt söka specifikt efter just mångfaldsskildrande HBTQ-litteratur 

för att kunna hitta denna, men uppger att de trots det inte hittar mycket. Tre av de 

undersökta biblioteken upplever att problemet är att det inte ges ut särskilt mycket 

mångfaldig HBTQ-litteratur. En av intervjupersonerna anser dock att det finns, men att 

det är svårt och krävande att hitta och identifiera den, och det biblioteket uppehåller 

dessutom sina kvalitetskrav om att denna litteratur ska hålla samma kvalitet som det 

övriga beståndet, vilket därmed innebär att utbudet minskar ytterligare. De andra 

undersökta biblioteken köper in det mesta de får tag på eftersom det enligt dem inte 

finns utrymme att göra något urval. Det är tydligt att biblioteken upplever att utbudet på 

HBTQ-litteratur som skildrar någon form av mångfald är väldigt dåligt och att detta 

beror på den begränsade utgivningen.  
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7.2.2 Språk 

Likt bristen på HBTQ-litteratur som skildrar en större mångfald upplever samtliga 

bibliotek som ingått i studien att det är svårt att hitta HBTQ-litteratur på andra språk än 

svenska och engelska, och likaså gäller de nationella minoritetsspråken. Detta styrs till 

hög grad av vad som ges ut, och utgivningen är ytterst begränsad såväl på de nationella 

minoritetsspråken som på många av de utländska språk som biblioteken upplever att det 

finns ett behov av. Biblioteken menar att utgivningen på många språk begränsas på 

grund av att HBTQ är tabubelagt inom dessa kulturer, och att det därmed inte publiceras 

så mycket HBTQ-litteratur på dessa språk. Flera av de deltagande biblioteken uppger 

däremot att det finns HBTQ-litteratur att få tag på på bland annat arabiska och persiska, 

men menar att det är svårt för biblioteken att katalogisera och tillgängliggöra denna 

litteratur om de inte redan har katalogposter, eftersom bibliotekarierna inte behärskar 

språket eller kan tyda andra alfabet än det latinska.  

 
7.2.3 Slutsats 

Eftersom att denna studie inte innefattar någon undersökning om hur det faktiska 

utbudet av mångfaldig och mångspråkig HBTQ-litteratur ser ut är det endast möjligt att 

utgå ifrån hur de intervjuade bibliotekarierna uppfattat att utbudet och tillgången ser ut. 

Det är därmed möjligt att det finns ett större utbud av HBTQ-litteratur som skildrar 

någon form av mångfald eller som publicerats på andra språk än svenska och engelska, 

än vad de intervjuade bibliotekarierna upplevt. Med tanke på att samtliga undersökta 

bibliotek har sökt efter mångfaldsskildrande HBTQ-litteratur, och flera av dessa 

bibliotek har sökt efter HBTQ-litteratur på andra språk än svenska och engelska, är det 

däremot tydligt att om det finns ett större utbud än vad intervjupersonerna upplevt så är 

denna otillgänglig för biblioteken av den anledning att de inte har kunnat hitta den. Alla 

fyra studerade bibliotek upplever att utbudet och tillgången på HBTQ-litteratur som 

skildrar någon form av mångfald är väldigt dålig. De menar att en förutsättning för att 

deras regnbågshyllor ska kunna representera en större mångfald och därmed ge en bra 

bild av hur HBTQ-communityt och samhället i stort ser ut är att det ges ut mer litteratur 

som behandlar dessa ämnen. Samma sak gäller för HBTQ-litteraturen på andra språk än 

svenska och engelska.  

 

För att biblioteken ska kunna tillgängliggöra denna typ av litteratur krävs att det dels 

publiceras mer men dels även att det blir möjligt för biblioteken att föra in denna 

litteratur i systemen för att det ska vara möjligt att söka efter och finna dessa medier, 

såväl för användarna som för bibliotekarierna. Detta är något som biblioteken kan 

behöva hjälp med. Studien visar att det finns behov av en samordningsfunktion kring att 

hitta och hantera denna litteratur, samt att de bibliotek eller bibliotekarier som behärskar 

språken kan bistå de som inte gör detta genom utformandet av katalogposter eller 

litteraturlistor och dylikt. Biblioteken som undersökts är överens om att någon form av 

nationell samverkan eller möjlighet för biblioteken att dela med sig om tips på HBTQ-

litteratur de hittat som skildrar någon form av mångfald eller dylikt skulle vara till hjälp. 

Det skulle vara bra för att förenkla arbetet kring att utveckla regnbågshyllan och göra 

den mer inkluderande samt att möjliggöra att även bibliotek med mindre resurser och 

personal skall kunna erbjuda en mer större mångfald i deras regnbågshyllor, trots att de 

kanske inte själva har möjlighet eller resurser att genomföra det krävande arbetet som 

ofta krävs för att hitta denna litteratur. Däremot var det viktigt för intervjupersonerna att 

respektive bibliotek själva kunde anpassa deras regnbågshyllor efter de behov och 

förutsättningar de har. De menar att det skulle kunna ha nytta av tips på litteratur som 

andra bibliotek hittat eller dylikt, men anser å andra sidan att HBTQ ska vara något som 
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alla bibliotek arbetar med, inte bara de med personal som brinner för ämnet, men de 

menar samtidigt att det inte ska vara för styrt kring hur detta arbetet skall genomföras 

och utformas.  

 

7.3 Arbetar biblioteken aktivt med att göra regnbågshyllorna mer 
mångfaldiga och hur ser i så fall detta arbete ut? 

Samtliga deltagande bibliotek arbetar på något sätt för att främja mångfalden i deras 

regnbågshyllor och för att göra dem mer inkluderande. Detta sker ofta genom att hämta 

inspiration från andra biblioteks regnbågshyllor eller genom att söka efter just 

mångfaldsskildrande HBTQ-litteratur. De olika biblioteken arbetar olika mycket med 

detta på grund av variationer vad gäller resurser och förutsättningar, men det är trots det 

något som de försöker tänka på.  

 
7.3.1 Mångfald 

De intervjuade bibliotekarierna uppger att de försöker inkludera en större mångfald i 

deras regnbågshyllor och att de tänker aktivt på detta vid inköp av HBTQ-litteratur. 

Flera av biblioteken i studien söker aktivt efter sådan litteratur även utanför de ordinarie 

inköpskanalerna som de använder för att hitta den övriga HBTQ-litteraturen, såsom 

BTJ-listor och dylika sambindningslistor, andra biblioteks regnbågshyllor, bloggar, 

litteraturlistor på nätet samt inköpsförslag från användare och personal, etc. De bibliotek 

som uppgett att de lägger extra vikt vid att uppehålla goda kvalitetsnivåer lägger även 

mer resurser på att eftersöka HBTQ-litteratur som skildrar en mångfald, exempelvis 

genom Facebook och dylikt. Trots strävan efter en större mångfald är vithetsnormen 

ännu tydlig i dessa biblioteks regnbågshyllor. En av intervjupersonerna konstaterade att 

det saknas en bra kanal att följa för att hitta aktuella rekommendationer och 

nypublicerad HBTQ-litteratur, samt att de bokförlag som fokuserar på HBTQ-litteratur 

är svåra att följa eftersom de är relativt småskaliga och ämnesspecifika. Två av de 

intervjuade bibliotekarierna påpekade vikten av att det ska finnas något som alla kan 

spegla sig i på biblioteket, samt att alla ska representeras i regnbågshyllan, annars är den 

inte inkluderande och till för alla – som en regnbågshylla borde vara. Samtliga bibliotek 

som ingått i studien tänker på mångfald i någon grad vid inköp och urval, men klargör 

att det trots detta är väldigt svårt att hitta mångfaldig HBTQ-litteratur att köpa in.  

 
7.3.2 Språk 

Ett av de deltagande biblioteken uppgav att de samarbetar med HBTQ-relaterade 

organisationer som exempelvis RFSL, och införskaffar broschyrer om HBTQ-personers 

rättigheter i Sverige, som finns på flera olika språk. Däremot har de inte satsat på de 

nationella minoritetsspråken i regnbågshyllan, även om de erkänner att de kanske borde 

satsa mer på att inkludera dessa språk. En av intervjupersonerna var osäker på om hens 

bibliotek överhuvudtaget hade någon satsning på de nationella minoritetsspråken. En av 

de intervjuade bibliotekarierna uppger att de åtminstone har HBTQ-litteratur på 

samiska, men menar att det kan finnas någon HBTQ-litteratur även på andra nationella 

minoritetsspråk. Det fjärde biblioteket som deltagit i studien saknar litteratur på dessa 

språk. Flera av biblioteken som undersökts har någon HBTQ-litteratur på andra språk, 

men de är inte säkra på hur vanligt det är. Ett av de biblioteken som saknar litteratur på 

andra språk än svenska och engelska specifikt på regnbågshyllan planerar att i alla fall 

köpa in arabisk HBTQ-litteratur till hyllan, och påpekar att de även skulle vilja ha 

HBTQ-litteratur på somaliska och persiska eftersom de sett ett behov av detta. Samtliga 

bibliotek som ingått i studien konstaterar att det är svårt att hitta HBTQ-litteratur på 

andra språk än svenska och engelska, och att dessa bestånd därmed inte är så stora. 
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Ytterligare en anledning till detta är problemen kring katalogisering och 

tillgängliggörandet av litteratur på främst språk med icke-latinska alfabet. En av 

intervjupersonerna menade att bibliotekarierna inte vet hur de ska hantera dessa medier 

eftersom de varken behärskar språket eller alfabetet. De har till exempel fått en 

deposition som de vet ska innehålla HBTQ-litteratur på bland annat arabiska och 

persiska men de vet inte hur de ska göra dessa sökbara för användare eftersom de själva 

inte kan tyda titlarna eller annan viktig information. Samma problem gäller om de hittar 

litteratur utomlands. De kan inte tillgängliggöra litteraturen om de inte kan föra in den i 

systemet. 

 
7.3.3 Slutsats 

De undersökta biblioteken arbetar aktivt i varierande grad med att göra 

regnbågshyllorna mer inkluderande vad gäller mångfald och språk. På grund av faktorer 

som biblioteken eller bibliotekarierna inte själva kan påverka speglar regnbågshyllornas 

innehåll dock inte detta arbete. De intervjuade bibliotekarierna menar att de söker efter 

och försöker tänka på mångfald vid inköp till regnbågshyllan, men att utbudet är för litet 

för att detta ska kunna uppnås. De metoder som används vid eftersökningen är bland 

annat omvärldsbevakningar, följande av litteraturbloggar och bokförlag, interna nätverk 

inom bibliotekssektorn som fokuserar på HBTQ-frågor, inköpsförslag från användare 

och tips från bibliotekspersonalen. Även samarbeten med HBTQ-organisationer kan 

användas för att vidga sökandet, eller för att få råd kring arbetet med HBTQ och 

mångfald.  

 

Vad gäller de nationella minoritetsspråket är det däremot inte lika självklart att 

biblioteken satsar på HBTQ-litteraturen inom dessa. Majoriteten av biblioteken som 

undersökts ägnar inte några särskilda satsningar åt HBTQ-litteratur på de nationella 

minoritetsspråken, och upplever dessutom att det inte finns, eller inte finns särskilt 

mycket, HBTQ-litteratur på dessa språk. En av de deltagande bibliotekarierna upplever 

däremot att detta finns, samt att detta är något de strävar efter att inkludera, men 

samtliga bibliotek är överens om att utbudet är väldigt begränsat. Samiska är det enda 

av de nationella minoritetsspråken som några av bibliotekarierna kunde säga säkert att 

det fanns i deras regnbågshyllor. Biblioteken som studerats arbetar i större utsträckning 

med att inkludera fler utländska språk samt HBTQ-litteratur som skildrar en större 

mångfald än de arbetar med att inkludera HBTQ-litteratur på de nationella 

minoritetsspråken. Bristen på satsningar kring minoritetsspråken kan dock bero på att 

biblioteken helt enkelt inte hittat någon HBTQ-litteratur på dessa, alternativt att de 

uppfattat att utbudet är ytterst begränsat, och därmed inte ägnat några vidare satsningar 

kring detta. Även problemen kring katalogisering och tillgängliggörande begränsar 

arbetet kring HBTQ-litteratur på för bibliotekarierna främmande språk, eftersom det är 

svårt för dem att identifiera och hantera denna litteratur.  

 

Att bibliotekarierna var osäkra kring hur de skulle gå tillväga vid inköp och hantering 

av medier på andra språk blev tydligt i intervjuerna, och detta påverkar delvis i vilken 

utsträckning detta arbete genomförs. Den tidigare forskningen visade att många av 

problemen kring identifierandet och tillgängliggörandet av utländsk litteratur, och 

främst litteratur skrivna med icke-latinska alfabet, framgick redan under bibliotekens 

mångspråkiga verksamheter under 80- och 90-talet. Redan då uppmärksammades 

behovet av samordningsgrupper och konsulter som kunde bistå biblioteken kring arbetet 

med utländska medier. Kungliga biblioteket arbetar för närvarande med att undersöka 

behovet av samverkansgrupper och samordning kring bibliotekens mångspråkiga 

verksamhet, och beräknar att ge förslag om detta under 2019.  
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Vår förhoppning är att denna uppsats ska bidra till att fler bibliotek tänker på 

mångfalden även inom regnbågshyllorna, och att arbetet har väckt tankar om detta hos 

åtminstone intervjupersonerna. Biblioteken som deltagit är tydliga med att de anser det 

viktigt att folkbiblioteken skall vara till för och välkomna alla, oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet, etnicitet, religion, hudfärg etc., och att folkbiblioteken ska visa detta. 

Detta visar att biblioteken ser ett behov av, samt strävar efter, att uppnå en större 

mångfald i sin verksamhet, men det är inte lika självklart att de även applicerar detta på 

hyllor som exempelvis regnbågshyllorna. Något som biblioteken skulle kunna göra för 

att ytterligare främja de mer osynliggjorda grupperna inom HBTQ är att märka ut den 

litteratur som handlar om till exempel bisexualitet och pansexualitet, eller transpersoner 

och ickebinära, antingen genom en markering på de fysiska resurserna eller hyllorna, 

eller genom att lägga till dessa begrepp som sökord till mediernas katalogposter. På så 

sätt skulle det vara lättare för användarna att hitta de böcker som handlar om de mindre 

omskrivna sexualiteterna och könsidentiteterna.  

 

Något som varit tydligt såväl i den tidigare forskningen som under de intervjuer som 

genomförts inför detta arbete är hur beroende dessa typer av satsningar är av en eller ett 

fåtal drivande bibliotekarier som själva har ett intresse av HBTQ. Flera av 

intervjupersonerna har varit de som initierat införandet av regnbågshyllor, eller de som 

har tagit ansvaret av utvecklandet av dessa hyllor. Intervjupersonerna uttrycker själva att 

det är problematiskt att det ofta krävs drivande och sedan tidigare engagerade personer 

för att dessa satsningar ska genomföras. Det är viktigt att det inte förblir så, att endast 

ett fåtal av bibliotekens personal är ansvariga för och kunniga inom arbetet med HBTQ-

frågor, utan att hela verksamheten ska ingå i arbetet och fortbildas inom ämnet. Annars 

finns risken att satsningarna rinner ut i sanden när de drivande personerna slutar eller 

byter arbetsuppgifter. Likaså gäller de folkbibliotek som blir HBTQ-certifierade av 

RFSL. Arbetet kring HBTQ är inte slutfört bara för att biblioteken blivit certifierade – 

eller för att de introducerat en regnbågshylla – utan det är viktigt att biblioteken 

fortsätter arbeta med och fortbilda sig inom dessa frågor.  

 

En av intervjupersonerna menade att det är viktigt för människors identitetsbildning att 

ha tillgång till berättelser och förebilder eller dylikt som de kan relatera till och känna 

igen sig i. Detta är även något som den tidigare forskningen visar, samt att det är viktigt 

för språkbevarandet att människor får tillgång till litteratur och andra medier på sina 

modersmål. Även om utbudet är väldigt begränsad när det gäller mångspråkig eller 

mångfaldsskildrande HBTQ-litteratur så gör biblioteken vad de kan för att inkludera 

och skildra dessa grupper. Ett av de undersökta biblioteken fokuserade även på att leta 

efter HBTQ-litteratur på lättläst svenska som de kunde placera bland de lättlästa 

böckerna i ny i Sverige-hyllan, för att uppfylla behovet av HBTQ-litteratur bland de 

som av olika anledningar vill läsa lättlästa böcker.  

 

Samtliga bibliotek i denna studie har aktiviteter och evenemang av olika slag i samband 

med lokala Pridefestivaler, och detta är vanligt förekommande på folkbiblioteken i 

Sverige. Däremot skulle även denna programverksamhet främjas av en större mångfald 

genom att till exempel anordna evenemang och föreläsningar på andra språk, i alla fall 

engelska. En av de intervjuade bibliotekarierna berättar om bibliotekets föreläsningar 

för asylsökande HBTQ-personer, som gavs på svenska eller engelska. Det är viktigt att 

inkludera fler grupper än de som motsvarar den homogena bilden av HBTQ. Det kan 

annars upplevas som att andra sexualiteter, såsom bisexualitet eller pansexualitet, 

exkluderas vid aktiviteter som till exempel lesbiska frukostar eller andra evenemang 
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som till exempel utges vara för kvinnor som attraheras av kvinnor. Även om det 

framgår i informationen att det inte enbart är för lesbiska så uppfattas det ofta så av 

såväl de lesbiska deltagarna som de bi- eller pansexuella deltagare som annars skulle ha 

varit intresserade av att delta. Detta kan leda till att de inte deltar, för att undvika att 

ifrågasättas eller känna sig ovälkomna och exkluderade. Det vore därför bra med 

aktiviteter specifikt riktade till exempelvis bisexuella kvinnor, och det borde även finnas 

evenemang där det framgår tydligt att deltagarna inte behöver kunna prata flytande 

svenska utan att det även går att föra samtalen på engelska eller dylikt. Detta skulle göra 

att fler känner sig välkomna och vågar gå på dessa träffar.  

 

7.4 Teori- och metoddiskussion 

Teorin som har använts till denna uppsats är Axel Honneths teori om socialt 

erkännande.  Under skrivandet av denna uppsats har en fundering kommit till liv om hur 

långt erkännandet i Axel Honneths teori sträcker sig då han har ännu inte yttrat sig om 

han är för eller emot möjligheten av en fjärde form av erkännande (Honneth & 

Heidegren, 2003, s. 17). På grund av detta känns det dessutom som att Honneths teori 

om socialt erkännande inte är färdigutvecklad, då det finns material för att skapa en 

fjärde form av erkännande. Under arbetets gång har även upptäckter gjorts att Honneth 

inte alltid uttrycker sig särskilt välformulerat eller klart och på grund av detta kan det 

ibland bli svårt att förstå vad han menar. 

 

Till detta arbete användes semistrukturerad intervjustudie och detta skapade en bild om 

hur bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek tycker och tänker om regnbågshyllor. 

Dessa semistrukturerade intervjuer spelades in och transkriberades. Att transkribera var 

dock inte problemfritt. I vissa fall var det svårt att höra vad intervjupersonerna sade. På 

grund av detta är det lätt att man missar ord som kan vara viktiga. Transkribera är 

dessutom väldigt tidskrävande. Hur detta arbetet hade sett ut med en annan metod är 

svårt att säga. Om textanalys hade valts vet vi inte hur mycket material som hade kunnat 

finnas då det inte verkar existera särskilt mycket forskning om mångfald inom HBTQ-

litteratur. 

 

7.5 Framtida forskning 

Då det verkar som om biblioteken har svårigheter med att hitta HBTQ-litteratur som 

skildrar en större mångfald och som varken är vit- eller västcentrerad vore det intressant 

om fler undersökningar gjordes för att visa om det saknas ett bra utbud av mångfaldig 

HBTQ-litteratur eller om det enbart är biblioteken som saknar bra metoder för att hitta 

denna specifika typ av litteratur. Denna uppsats har främst fokuserat på om det finns 

representationer av olika hudfärger, etniciteter, bakgrunder, språk med mera i 

regnbågshyllan. Därför skulle det vara intressant att se mer forskning om hur 

representationen ser ut när det gäller olika sexualiter och könsidentiteter inom HBTQ i 

regnbågshyllan. Resultaten visar att det ges ut mer HBTQ-litteratur idag än vad det 

gjorde för några år sedan, men trots detta har biblioteken problem med att hitta 

mångfaldsskildrande HBTQ-litteratur. Av denna orsak vore det intresseväckande och 

spännande om fler studier gjordes för att undersöka varför det inte ges ut mer 

mångfaldig HBTQ-litteratur. Något annat som forskare skulle kunna undersöka i 

framtiden är om Axel Honneth kommer att utveckla en fjärde form av erkännande samt 

varför eller varför det inte vore en god idé att ha en fjärde form av erkännande. 

 

Varför bibliotekslagen tolkas olika av bibliotek är något som det bör forskas mer om i 

framtiden. Det skulle även vara intressant om framtida vetenskapsmän forskade om 
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varför bibliotekslagen lyfter fram minoritetsspråk och att folkbibliotek ska prioritera 

dessa samt andra språk än de nationella minoritetsspråken samt svenska. Varför lyfter 

bibliotekslagen upp detta om det ändå kan tolkas olika från bibliotek till bibliotek? 

Vissa bibliotek har knappt någon litteratur på de nationella minoritetsspråken. HBTQ är 

något som växt sig större och större genom åren och detta kan man bland annat se då 

flera kommuner i Sverige firar Pride och det finns bland annat regnbågshyllor och andra 

HBTQ-relaterade evenamang. På grund av detta skulle det vara intressant om mer 

forskning gjordes om varför det inte finns några riktlinjer om hur man skall arbeta med 

HBTQ på folkbibliotek. Personerna som intervjuades till detta arbete uttryckte mer eller 

mindre att det var komplicerat att hitta mångfaldsskildrande HBTQ-litteratur. Därför 

skulle det vara spännande och bra om det forskades om varför det inte finns något 

samarbete eller liknande mellan biblioteken som har regnbågshyllor. För om det 

forskades om detta skulle det kunna leda till att folkbiblioteken får det en aning lättare 

att hitta mångfaldig HBTQ-litteratur. 

 

Det skulle dessutom underlätta för biblioteken om fler undersökningar gjordes om hur 

man kan skapa riktlinjer och vilka riktlinjer som behövs när det kommer till 

katalogisering av böcker som inte finns katalogiserade. Detta kan underlätta för 

bibliotekarier och annan personal som hittar relevanta och intressanta böcker utomlands. 

Om det forskades mer om detta skulle det kunna bli lättare för biblioteken att hitta mer 

HBTQ-litteratur som skildrar en större mångfald i framtiden. Det verkar vara ett 

bekymmer att bibliotekarier inte vet hur man ska söka efter till exempel arabiska böcker 

eller vad det står om böckerna i katalogposterna. På grund av detta vore det intressant 

om det forskades mer om varför ingen har utvecklat en bättre sökfunktion eller varför 

det inte står på orginalspråket samt svenska eller engelska.  Då regnbågshyllor är ett 

ganska nytt påfund vore det intressant om forskare tog sig tid och undersökte vad man 

kan göra för att utveckla regnbågshyllor och göra dem bättre. Det skulle också vara 

intressant om fler studier gjordes om hur folkbiblioteken kan utveckla HBTQ-relaterad 

programverksamhet riktad till nysvenskar eller liknande grupper. Förutom andra 

sexualiter och könsidentiteter skulle det även vara spännande och intressant om fler 

studier gjordes om det finns någon HBTQ-litteratur som representerar 

funktionsnedsättningar och funktionshinder.  
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Sammanfattning 
Mångfald och HBTQ är två ämnen som växt sig större och större för varje dag som gått. 

Ett flertal folkbibliotek i Sverige har något som kallas för regnbågshyllor där HBTQ-

litteratur och andra HBTQ-relaterade medier placeras. Då personer med olika religioner, 

hudfärger, bakgrunder, etniciteter och liknande bor i Sverige och det enbart har ökat 

med åren, kan man fråga sig hur mångfaldig litteraturen är som finns på folkbibliotek, 

särskilt om litteraturen är placerat på en särskilt sektion för en speciell användargrupp 

och det är just detta som denna uppsats handlar om. Syftet med denna studie är att 

undersöka huruvida HBTQ-litteraturen som finns på folkbibliotek med någon sorts 

inriktning på HBTQ-individer – genom till exempel regnbågshyllor – även företräder 

andra kulturer, hudfärger, etniciteter samt vilka språk litteraturen finns på. För att kunna 

uppnå syftet har tre frågeställningar besvarats och dessa är: 

 

• Representerar folkbibliotekens regnbågshyllor en mångfald? 

• Finns det HBTQ-relaterad litteratur tillgänglig på de nationella 

minoritetsspråken samt andra språk än svenska och engelska, eller som 

inkluderar en större mångfald? 

• Arbetar biblioteken aktivt med att göra regnbågshyllorna mer mångfaldiga och 

hur ser i så fall detta arbete ut? 

 

För att kunna se om folkbibliotekens regnbågshyllor representerar en mångfald inom 

HBTQ-litteraturen har Axel Honneths teori om socialt erkännande valts. Hans strategi 

går ut på att en människa inte kan vara totalt självständig och individuell om denne inte 

utvecklar självförtroende, självrespekt och självkänsla. Utan utvecklingen av dessa tre 

kan en individ varken känna, tolka eller inse sina behov eller önskningar. För att kunna 

utveckla självförtroende, självrespekt och självkänsla behövs kärlek, rätt och solidaritet. 

På grund av detta analyserades datan utifrån dessa tre former. Semistrukturerad 

intervjustudie valdes som metod till denna studie. Totalt fyra folkbibliotek med 

regnbågshyllor intervjuades. Dessa intervjuer transkriberades sedan och för att kunna 

samla data ur dessa transkriberingar gjordes en kvalitativ innehållsanalys. Enbart 

bibliotekarier från bibliotek som har regnbågshyllor blev intervjuade, men de är spridda 

över hela Sverige, från norr till söder. Intervjuerna genomfördes i april 2018. 

 

Resultaten och analysen visar att folkbibliotekens regnbågshyllor representerar en 

mångfald till en viss gräns. Biblioteken kan bara köpa in den mångfaldsskildrande 

HBTQ-litteraturen som finns och majoriteten av biblioteken hade dessutom 

kvalitetskrav och på grund av detta kan de inte köpa in allt av det lilla som publiceras. 

Då det inte publiceras särskilt mycket HBTQ-litteratur, trots att det ges ut mer idag än 

för några år sedan samt att det knappt finns någon HBTQ-litteratur som skildrar en 

större mångfald, blir regnbågshyllorna väldigt vita och västcentrerade. Eftersom det inte 

finns mycket HBTQ-litteratur som innehåller olika etniciteter, kulturer, religioner och 

hudfärger samt andra språk än svenska och engelska, är det svårt för folkbiblioteken att 

erkänna att det finns individer som inte tillhör vithetsnormen eller västvärldens normer. 

 

I diskussionen visade det sig att de deltagande bibliotekens regnbågshyllor inte 

representerar en större mångfald. Dock existerar det regnbågshyllor där mångfalden 

representeras i högre grad än andra. Det visade sig dessutom att utbudet i 

regnbågshyllorna är vit och västcentrerad. Detsamma gäller språkutbudet, i vissa 

regnbågshyllor var utbudet större vad gäller utländska språk samt samiska, men de 

dominerande språken var svenska och engelska. Det visade sig också att det finns en 

begränsad mängd med mångfaldsskildrande HBTQ-litteratur enligt biblioteken, men 
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denna är komplicerad att hitta. Det publiceras inte tillräckligt mycket mångfaldig 

HBTQ-litteratur för att folkbiblioteken ska kunna finna och tillgängliggöra denna i en 

vidare utsträckning. Detsamma gäller HBTQ-litteratur på de nationella 

minoritetsspråken, det finns inga eller enbart ett fåtal titlar utgivna på dessa språk. 

Samtliga deltagande bibliotek arbetar på något vis för att främja mångfalden i 

regnbågshyllorna och göra dem mer representativa. Detta sker för det mesta genom att 

hämta inspiration från andra biblioteks regnbågshyllor eller genom att söka efter 

mångfaldig HBTQ-litteratur. De fyra biblioteken arbetar olika mycket med detta på 

grund av variationer när det kommer till resurser och förutsättningar, men det är något 

som de försöker tänka på. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide Bibliotek 1 

Hur länge har du jobbat här? 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

När skaffade ni er regnbågshylla? 

Hur gick resonemanget innan ni tog det beslutet? 

Vilka fördelar såg ni med att skaffa en regnbågshylla? 

Vilka nackdelar eller andra orosmoment såg ni med att skaffa en regnbågshylla? 

Var det något som ni tog särskild hänsyn till vid utformandet eller 

introducerandet av regnbågshyllan? 

Hur går ni tillväga vid urval eller inköp av litteratur till regnbågshyllan, eller av HBTQ-

relaterad litteratur rent generellt? 

Har ni några särskilda satsningar för nysvenskar? 

Om ja: Hur gick resonemanget innan ni började med den/dessa 

satsningen/satsningarna? 

Har ni fått någon särskild respons angående detta? 

Har ni fått önskemål om vidare satsningar för nysvenskar? 

Har ni någon sorts HBTQ-relaterad satsning som riktar sig till nysvenskar eller dylikt? 

Har ni HBTQ-litteratur på andra språk än svenska och engelska?  

Om ja: Vet du vilka språk? 

Hur är det med de nationella minoritetsspråken, finns det HBTQ-litteratur 

tillgänglig på något av dessa? 

Finns det en mångfald av olika etniciteter, religioner, kulturer, språk, hudfärger, etc. 

representerade i regnbågshyllan? 

Vet du ungefär hur väl de representeras? 

Är mångfalden något ni tänker på vid inköp av litteratur till regnbågshyllan? 

Varför/varför inte? 

Upplever ni att det är svårt att hitta HBTQ-litteratur som skildrar någon form av 

mångfald?  

Om ja: På vilka sätt är det svårt? 

Om ja: Vad tror ni skulle kunna förenkla urvalsprocessen vid framtida 

inköp och utvecklade av regnbågshyllan? 

Om nej: Vilka metoder använder ni er för att hitta denna litteratur? 

Tycker ni att det behövs (bättre) riktlinjer eller rekommendationer kring 

hur bibliotek kan utveckla sina regnbågshyllor för att inkludera en större 

mångfald? 

Har ni några andra satsningar eller evenemang relaterade till HBTQ?  

(Har ni några satsningar eller evenemang utöver de som sker i samband med 

Pride?) 

Har ni några tankar kring eller planer på hur ni vill arbeta med HBTQ i framtiden?  

Hur tror ni att framtiden ser ut för er regnbågshylla? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide Bibliotek 2 
Hur länge har du jobbat här? 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

När skaffade ni er regnbågshylla? 

Hur gick resonemanget innan ni tog det beslutet? 

Vilka för- och nackdelar tog ni hänsyn till/resonerade ni kring? 

Vad har ni fått för respons angående regnbågshyllan? 

Var det något som ni tog särskild hänsyn till vid utformandet eller 

introducerandet av regnbågshyllan? 

Hur går ni tillväga vid urval eller inköp av litteratur till regnbågshyllan, eller av HBTQ-

relaterad litteratur rent generellt? 

Har ni några särskilda satsningar för nysvenskar? 

Om ja: Hur gick resonemanget innan ni började med den/dessa 

satsningen/satsningarna? 

Har ni fått någon särskild respons angående detta? 

Har ni fått önskemål om vidare satsningar för nysvenskar? 

Har ni någon sorts HBTQ-relaterad satsning som riktar sig till nysvenskar eller dylikt? 

Finns det fler språk än svenska och engelska när det gäller er HBTQ-litteratur? 

Om ja: Vet du vilka språk? 

Hur är det med de nationella minoritetsspråken, finns det HBTQ-litteratur 

tillgänglig på något av dessa? 

Finns det en mångfald av olika etniciteter, religioner, kulturer, språk, hudfärger, etc. 

representerade i regnbågshyllan? 

Om ja: Vet du ungefär hur väl de representeras? 

Är mångfalden något ni tänker på vid inköp av litteratur till regnbågshyllan? 

Varför/varför inte? 

Upplever ni att det är svårt att hitta HBTQ-litteratur som skildrar någon form av 

mångfald?  

Om ja: På vilka sätt är det svårt? 

Om ja: Vad tror ni skulle kunna förenkla urvalsprocessen vid framtida 

inköp och utvecklande av regnbågshyllan? 

Om nej: Vilka metoder använder ni er av för att hitta denna litteratur? 

Tycker ni att det behövs (bättre) riktlinjer eller rekommendationer kring 

hur bibliotek kan utveckla sina regnbågshyllor för att inkludera en större 

mångfald? 

Upplever ni att det är svårt att hitta ett brett utbud av HBTQ-relaterad litteratur (för att 

kunna göra hyllan mer mångfaldig)? 

Om ja; Vad tror ni skulle förenkla urvalsprocessen vid framtida inköp och 

dylikt?  

Har ni några andra satsningar eller evenemang relaterade till HBTQ?  

(Har ni några satsningar eller evenemang utöver de som sker i samband med 

Pride?) 

Har ni några tankar kring eller planer på hur ni vill arbeta med HBTQ i framtiden?  

Hur tror ni att framtiden ser ut för er regnbågshylla? 

Har du något annat du vill berätta eller prata om innan vi avslutar intervjun?  

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Bibliotek 3 
Hur länge har du jobbat här? 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

När skaffade ni eran regnbågshylla? 

Hur gick resonemanget innan ni tog det beslutet? 

Vilka för- och nackdelar tog ni hänsyn till/resonerade ni kring? 

Vad har ni fått för respons angående regnbågshyllan? 

Var det något som ni tog särskild hänsyn till vid utformandet eller 

introducerandet av regnbågshyllan? 

Hur går ni tillväga vid urval eller inköp av litteratur till regnbågshyllan, eller av HBTQ-

relaterad litteratur rent generellt? 

När skaffade ni Ny i Sverige-hyllan? 

Hur gick resonemanget innan ni tog det beslutet? 

Vad har ni fått för respons angående Ny i Sverige-hyllan? 

Har ni någon sorts HBTQ-relaterad satsning som riktar sig till nysvenskar eller dylikt? 

Finns det fler språk än svenska och engelska när det gäller er HBTQ-litteratur? 

Om ja: Vet du vilka språk? 

Hur är det med de nationella minoritetsspråken, finns det HBTQ-litteratur 

tillgänglig på något av dessa? 

Finns det en mångfald av olika etniciteter, religioner, kulturer, språk, hudfärger, etc. 

representerade i regnbågshyllan? 

Vet du ungefär hur väl de representeras? 

Är mångfalden något ni tänker på vid inköp av litteratur till regnbågshyllan? 

Varför/varför inte? 

Upplever ni att det är svårt att hitta HBTQ-litteratur som skildrar någon form av 

mångfald?  

Om ja: På vilka sätt är det svårt? 

Om ja: Vad tror ni skulle kunna förenkla urvalsprocessen vid framtida 

inköp och utvecklande av regnbågshyllan? 

Om nej: Vilka metoder använder ni er av för att hitta denna litteratur? 

Tycker ni att det behövs (bättre) riktlinjer eller rekommendationer kring 

hur bibliotek kan utveckla sina regnbågshyllor för att inkludera en större 

mångfald? 

Har ni några andra satsningar eller evenemang relaterade till HBTQ?  

(Har ni några satsningar eller evenemang utöver de som sker i samband med 

Pride?) 

Har ni några tankar kring eller planer på hur ni vill arbeta med HBTQ i framtiden?  

Hur tror ni att framtiden ser ut för er regnbågshylla? 
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Bilaga D Bibliotek 4 
Hur länge har du jobbat här? 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

När skaffade ni eran regnbågshylla? 

Hur gick resonemanget innan ni tog det beslutet? 

Vilka för- och nackdelar tog ni hänsyn till/resonerade ni kring? 

Vad har ni fått för respons angående regnbågshyllan? 

Var det något som ni tog särskild hänsyn till vid utformandet eller 

introducerandet av regnbågshyllan? 

Hur går ni tillväga vid urval eller inköp av litteratur till regnbågshyllan, eller av HBTQ-

relaterad litteratur rent generellt? 

Har ni några särskilda satsningar för nysvenskar? 

Om ja: Hur gick resonemanget innan ni började med den/de 

satsningen/satsningarna? 

Om ja: Har ni fått någon särskild respons angående detta? 

Har ni fått önskemål om vidare satsningar för nysvenskar? 

Har ni någon sorts HBTQ-relaterad satsning som riktar sig till nysvenskar eller dylikt? 

Finns det fler språk än svenska och engelska när det gäller HBTQ-litteratur? 

Om ja: Vet du vilka språk? 

Hur är det med de nationella minoritetsspråken, finns det HBTQ-litteratur 

tillgänglig på något av dessa? 

Finns det en mångfald av olika etniciteter, religioner, kulturer, språk, hudfärger, etc. 

representerade i regnbågshyllan? 

Om ja: Vet du ungefär hur väl de representeras? 

Är mångfalden något ni tänker på vid inköp av litteratur till regnbågshyllan? 

Varför/varför inte? 

Upplever ni att det är svårt att hitta HBTQ-litteratur som skildrar någon form av 

mångfald?  

Om ja: På vilka sätt är det svårt? 

Om ja: Vad tror ni skulle kunna förenkla urvalsprocessen vid framtida 

inköp och utvecklande av regnbågshyllan? 

Om nej: Vilka metoder använder ni er för att hitta denna litteratur? 

Tycker ni att det behövs (bättre) riktlinjer eller rekommendationer kring 

hur bibliotek kan utveckla sina regnbågshyllor för att inkludera en större 

mångfald? 

Har ni några andra satsningar eller evenemang relaterade till HBTQ?  

(Har ni några satsningar eller evenemang utöver de som sker i samband med 

Pride?) 

Har ni några tankar kring eller planer på hur ni vill arbeta med HBTQ i framtiden?  

Hur tror ni att framtiden ser ut för er regnbågshylla? 

Har du något annat du vill berätta eller prata om innan vi avslutar intervjun?  
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