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Abstract 
 

The public libraries in Sweden has an obligation to serve all of its citizens, but despite 

of this they often fail to include their LGBTQ-patrons. Since the year of 2008 RFSL 

(the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights) have 

arranged a specially designed certification-process based on normcritical criterias that a 

chosen institution should fulfill to make their work more inclusive for LGBTQ-people. 

Sollentuna is the first municipal in Sweden to certificate all of their libraries. This study 

aims to examine what the certification have meant for the public library in Sollentuna 

and how a normcritical view can contribute to include LGBTQ-patrons at the library. 

As a method we used a qualitative interview-study to get a full picture of the 

certification-process and its influence on the public library of Sollentuna. Our main 

source of information has been through interviews with four individuals who have been 

involved in or has experience of the certification-process. As a theoretical framework 

we used queer-theory to understand how a normcritical perspective can influence the 

daily work in the library. The results showed that the certification has made the library 

staff aware of the social norms they have been replicate. We have come to the 

conclusion that the certification is a good entrance for public libraries to start 

implementing a normcritical view in their daily work for inclusion of a wide range of 

minority groups. 
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1. Inledning 

Attityder kring sexualitet och könsuttryck är något som präglar vårt samhälle och vårt 

sätt att se på våra medmänniskor. En studie från 2013 visar att ca 88 % av de personer 

som definierar sig inom HBTQ-området i Sverige någon gång har upplevt nedsättande 

kommentarer från andra människor. Många av dessa personer har också upplevt hot och 

diskriminering på grund av sin sexualitet (Broberg, 2013). Att diskriminera personer 

utifrån sexuell läggning eller könsuttryck är förbjudet enligt diskrimineringslagen (SFS 

2008:567, kap.1, 4 §) Med sitt demokratiska och samhälleliga uppdrag menar vi att 

folkbiblioteken har ett ansvar för att inkludera HBTQ-personer och samtidigt arbeta för 

att motverka de fördomar och normer som finns kring denna grupp. 

I Bibliotekslagen (SFS, 2013:801, 2 §) betonas att: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla. 

Vi frågar oss om det kan finnas risk för att biblioteket istället för att motverka de 

normer som finns kring sexualitet och könsuttryck istället reproducerar dem och att det i 

sin tur bidrar till ett exkluderande av HBTQ-personer i verksamheten. Grönlund (2012, 

s. 27) skriver att biblioteken sällan lyckas vara neutrala utan är en spegling av samhället 

och att detta i sin tur bidrar till att normer och värderingar reproduceras. Genom 

bibliotekariernas arbetssätt, bemötande och genom bibliotekets bestånd upprätthålls 

maktstrukturer som skapar och för vidare en viss föreställning om verkligheten. 

Inom en stor del av folkbibliotekens verksamhet ingår idag arbete med HBTQ frågor. 

Detta består vanligtvis av att man exempelvis skapar så kallade “regnsbågshyllor” där 

man placerar HBTQ- relaterad litteratur med ambitionen om att synliggöra denna. Detta 

visar att det finns en ambition om ett normkritiskt tänk och det menar vi kan vara en bit 

på väg, men det går att göra enormt mycket mer för att inkludera HBTQ-personer. Detta 

skapar frågan om folkbiblioteken är i behov av mer och bredare kunskaper gällande 

HBTQ- frågor för att kunna forma verksamheten på ett naturligt fördomsfritt 

inkluderande. En väg att gå för att skapa en mer inkluderande biblioteksverksamhet för 

HBTQ-personer är att personalen genomgår en HBT-certifiering. Biblioteken i 

Sollentuna har nyligen genomgått en sådan certifiering och mottog den 8 maj 2014 sitt 

certifikat. Vi ämnar att göra en kvalitativ intervjustudie med respondenter knutna till 

denna certifiering. Då biblioteken i Sollentuna är först ut i landet med att certifiera hela 

sin biblioteksverksamhet ser vi detta som en unik möjlighet att sätta oss in i vad en 

sådan certifiering kan innebära för ett folkbibliotek och hur detta i sin tur kan bidra till 

ett inkluderande av HBTQ- personer. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Här ger vi en kort introduktion till vad HBTQ som begrepp betyder och vad en HBT-

certifiering innebär. 
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1.1.1 HBTQ 
 

Akronymen HBTQ är ett samlingsnamn för följande; 

Homosexuell innebär att en person känner känslomässig och sexuell attraktion för 

personer av samma kön. Bisexuell betyder att en person känner känslomässig och 

sexuell attraktion för personer av båda könen. Transperson är ett paraplybegrepp och 

innefattar individer som genom sin könsidentitet och/eller könsuttryck bryter mot de 

normer som finns i samhället gällande dessa aspekter. Paraplybegreppet innefattar bland 

annat transsexuella personer vilket innebär att man som individ inte känner sig hemma i 

sitt juridiska och kroppsliga kön utan känner behov av att korrigera det genom 

exempelvis kirurgi och hormonbehandling. En transvestit har liknande känslor inför sin 

identitet men inte samma behov av att vilja korrigera sin kropp. (Elisson, 2011, s. 184). 

Begreppet Queer är ett relativt ungt begrepp som först i slutet av 1990- talet började 

inkluderas i HBTQ- begreppet. Att kalla sig queer innebär ett ifrågasättande av 

heteronormen genom ett avståndstagande ifrån att identifiera sig inom ett specifikt 

könsuttryck eller sexualitet samtidigt som viljan finns att definiera sig inom alla eller 

inga alls av termerna inom HBTQ-begreppet (RFSL, 2014a). Vi är medvetna om att det 

är problematiskt att förena individer i ett samlingsbegrepp då personer inom detta 

spektrum liksom övriga människor inte är en homogen grupp med enhetliga intressen 

och behov. Då det förekommer diskriminering och fördomar kring sexualitet och kön 

kommer vi att använda oss utav denna term under vår studie eftersom vi vill belysa hur 

denna grupp kan inkluderas på Sollentuna bibliotek. 

 

1.1.2 HBT-certifiering 

År 2008 startade RFSL en HBT-certifiering som kan beskrivas som en utbildning som 

arrangeras för olika kommunala verksamheter i det svenska samhället. Dessa 

verksamheter kan vara allt ifrån fritidsgårdar till äldreboenden. Inom en snar framtid 

kommer begreppet queer inkluderas i akronymen vilket kommer leda till att 

utbildningen istället kommer att benämnas HBTQ-certifiering. Detta med anledning av 

att RFSL vid sina kongressdagar under april månad 2014 beslutade att begreppet queer 

skall ingå i utläsningen av RFSL förbundsnamn och blir därmed Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL, 2014b). Då 

detta ännu inte trätt i kraft under tiden för vår undersökning så väljer vi att konsekvent 

använda oss av begreppet HBT när vi benämner certifieringen och HBTQ då vi syftar 

till dessa individer som grupp. 

Grunden för hur HBT-certifieringen fungerar innebär att den specifika verksamheten ses 

över och personal får genomgå en 6- 8 månader lång utbildning där RFSL kommer ut 

till arbetsplatsen för att ge bland annat föreläsningar och starta diskussioner i 

personalgruppen där HBTQ-relaterade frågor och grundbegrepp behandlas. Majoriteten 

av utbildningen fokuserar kring samtal kring de normer och värderingar som finns på 

arbetsplatsen. Detta med grund i en inventering av verksamhetens alla områden och 

nivåer som ämnas utvecklas och förändras (RFSL, 2013a). En norm syftar till det 

beteende som anses normalt och dominerande inom en social grupp (Norm, 2014).  

 

Inom certifieringen är det heteronormen som är objekt och utgångspunkt för 

utbildningens utformning. Heteronormen som sådan står för föreställningen om att det 

mest naturliga för människor är att känna dragning och sexuell attraktion för det 

http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
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motsatta könet, därför förutsätts det att det är heterosexuella relationer de flesta lever i 

(Bengtsson, 2013, s. 8)  

 

Trots fokuseringen på HBTQ-frågor så kan certifieringen vara ett tillfälle att diskutera 

andra normer som råder på arbetsplatsen och ett tillfälle att se över bland annat frågor 

som bemötande i ett vidare perspektiv (RFSL, 2013b). Den stora tyngdpunkten i ett 

normkritiskt arbete kretsar kring att synliggöra de maktstrukturer som finns i samhället 

och som ger vissa personer privilegier att stå över andra. Det kan exempelvis gälla 

maktobalans mellan män och kvinnor eller mellan olika etniciteter (Tema 

Likabehandling, 2014). Utifrån denna kunskap görs en inventering av arbetsplatsen för 

att göra den mer fysiskt HBTQ-vänlig för brukare och klienter. Detta genom att RFSL 

utgår från en kriterielista som de använder som grund då de certifierar en verksamhet. I 

bibliotekssammanhang berör dessa kriterier hur arbetslokalen kan utformas för att bli 

mer HBTQ-anpassad med syftet att få denna grupp att känna sig mer inkluderad. Det 

kan röra sig om faktorer så som exempelvis hur skyltningen ser ut och likaså 

utformningen av foldrar och blanketter som exponeras i lokalen. Likaså förs 

diskussioner kring hur det psykosociala klimatet kan bli mer HBTQ-inkluderande, både 

personalgruppen emellan och gentemot klienter och brukare (RFSL, 2013a). 

Utvecklingen av en biblioteksverksamhet berör programutbud, mediebestånd och dess 

exponering samt hur användarna bemöts verbalt (Bengtsson, 2013, s. 1). 

 

När alla steg i utbildningen är genomförda erhålls ett certifikat som därefter är giltigt i 

tre år. Därefter måste certifikatet uppdateras och ytterligare utbildningar genomföras för 

att verksamheten ska kunna behålla HBT-certifikatet. Utöver biblioteken i Sollentuna 

står Hallonbergens bibliotek i Sundbybergs kommun som det första biblioteket i Sverige 

att certifieras, vilket skedde år 2013 (http://bibliotek.sundbyberg.se/hallonbergen). I 

slutet av 2014 skall även biblioteken i Solna kommun vara HBT-certifierade 

(https://bibliotek.solna.se/biblioteken). 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vår intervjustudie av HBT-certifieringen av biblioteket i Sollentuna är att vi 

vill förstå vad en sådan förväntas innebära för biblioteksverksamheten. Detta genom att 

skapa oss en bild av hur ett normkritiskt förhållningssätt kan leda till ett inkluderande av 

HBTQ-personer. Detta har resulterat i följande frågeställningar: 

1. Vad är syftet med att man inom Sollentuna biblioteksverksamhet har valt att 

genomgå en HBT-certifiering? 

2. Hur kan ett normkritiskt förhållningssätt bidra till att HBTQ-personer blir mer 

inkluderade på biblioteket? 

 

1.3 Sollentuna bibliotek 

Sollentuna är en kommun tillhörande Stockholms län och har en befolkning på 68 145 

invånare. Sollentunas bibliotek består av ett huvudbibliotek, två mindre filialbibliotek, 

häkte, samt ett gymnasiebibliotek. Sammanlagt finns det idag cirka 30 personer 

anställda inom biblioteksverksamheten. På Sollentuna bibliotek drivs ett processinriktat 

http://bibliotek.sundbyberg.se/hallonbergen
https://bibliotek.solna.se/biblioteken
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arbete baserat på LEAN-teorin, vilket innebär ett oupphörligt ifrågasättande av 

organisationen. Detta med avsikt av att ständigt arbeta för att förbättra och utveckla 

organisationen, vilket grundas i att ställa dessa frågor: Hur kan vi prioritera service och 

bemötande? Hur lever vi som vi lär? (Holmén, 2013). 

 

År 2013 tar biblioteksverksamheten i Sollentuna kommun ett beslut om att genomgå 

RFSL:s HBT-certifiering. På hemsidan skrivs det: 

 
Under hösten påbörjar biblioteken i Sollentuna sitt arbete med att HBT-certifiera 

vår verksamhet. Biblioteken i Sollentuna ska vara en öppen och tillgänglig 

mötesplats för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, könsidentitet, funktionalitet 

och sexuell läggning. Certifieringen är ett led i detta tillgänglighetsarbete 

(Biblioteken i Sollentuna, 2013). 

Sollentuna bibliotek har funnit inspiration till detta initiativ från Hallonbergens 

bibliotek som i februari 2013 mottog sitt certifikat. Det som skiljer dessa verksamheter 

åt är att Sollentuna väljer att certifiera alla sina bibliotek medan det i Sundbybergs 

kommun endast är Hallonbergens bibliotek som är certifierat. Sollentuna driver igenom 

sitt projekt utan ekonomiskt stöd från kommunen. Ett aktivt arbete med HBTQ-frågor 

bedrivs inte inom kommunen än så länge, men i samband med HBT-certifieringen av 

biblioteksverksamheten har sådana frågor börjat diskuteras mer. Den 8 maj 2014 mottog 

Sollentuna bibliotek sitt certifikat. Kultur- och fritidsnämndens ordförande som var där 

och invigningstalade menade att detta kommer öppna upp för att Sollentuna kommun 

skall börja arbeta mer med en policy för öppenhet och mångfald inom kommunen och 

att det även finns tankar kring att i framtiden HBT-certifiera äldreboenden (Gunner-

Brooke, 2014). 

 

1.4 Avgränsningar 

Då Sollentuna är först ut i landet med att certifiera alla sina bibliotek så hade vi funnit 

det intressant att undersöka hur varje enskilt bibliotek har påverkats utav denna 

certifiering. På grund av den tidsintervall vi har så finner vi det övermäktigt att hinna 

med att undersöka alla dessa enheter. Vi väljer därför att fokusera på Sollentuna 

bibliotek som är huvudbiblioteket. Anledningen till detta är att biblioteket i sitt omfång 

är kommunens största och därför anser vi att det är där vi har störst möjlighet att få en 

bred inblick i hur HBT-certifieringen påverkat biblioteket. Vi är medvetna om att vi här 

inte får ett helhetsperspektiv då respondenter på filial- och skolbiblioteket hade kunnat 

ge sitt perspektiv på varje enskild verksamhet. Dock upplever vi att detta fokus på grund 

av vår uppsats omfång inte hade räckt för att kartlägga alla biblioteken. Då vi kommer 

till avgränsning av respondenter har vi valt att intervjua ledaren för HBT-certifieringen 

på Sollentuna bibliotek och en bibliotekarie ur den interna HBT-grupp som de tillsatt 

som består av fem valda personer ur personalen. Dessa respondenter är båda 

lokaliserade på huvudbiblioteket och de valdes för att vi anser att de är väl insatta i 

processen. För att kunna få en inblick utifrån väljer vi en respondent som är aktiv 

politiker inom kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna för att se vad detta kan innebära 

för Sollentuna som kommun. Vi väljer även en utvecklingsledare på Regionbiblioteket i 

Stockholm som varit med och dokumenterat certifieringen av Hallonbergens bibliotek, 

detta för att vi menar att denne kan ge oss ett bredare perspektiv på vad en HBT-

certifiering kan innebära för ett folkbibliotek. 
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Genom att endast välja två respondenter, varav en av dem varit ledare för certifieringen, 

så går vi miste om möjligheten att få ett bredare perspektiv av hur certifieringen 

påverkat Sollentuna bibliotek. Detta menar vi att vi kanske hade kunnat om vi valt 

någon utomstående som inte varit delaktig till lika hög grad. Dock hade biblioteket inte 

möjlighet att tillhandahålla fler respondenter ur personalgruppen, detta på grund av hög 

arbetsbelastning. När det gäller ämnesmässig avgränsning så kommer vi lägga vårt 

fokus vid att undersöka olika aspekter inom biblioteksverksamheten som påverkats av 

HBT-certifieringen, alltså de övergripande verksamhetsnivåer som RFSL går igenom 

utifrån sina kriterier. Den tidsmässiga avgränsningen kommer därför begränsas till tiden 

för då certifieringsarbetet startade, oktober 2013, fram till våren 2014. 

 

 

2. Tidigare forskning 

 
Här ger vi en kortare historik över hur forskningen kring kontexten HBTQ och 

folkbibliotek sett ut. Vidare delar vi upp de olika fokusområden inom biblioteks- och 

informationsvetenskap som forskningen bedrivits inom och som vi finner relevanta att 

ha som stöd i vår egen forskningsstudie, samt en diskussion som avslutning kring de 

metodansatser som dominerat inom den. 

Forskning kring HBTQ och folkbibliotek är ett relativt ungt och outforskat 

ämnesområde. De flesta studier vi återfinner är gjorda i USA och Kanada. I de första 

studierna som kom kring år 1989- 1990 lades det ett stort fokus på lesbiska kvinnors 

informationsbehov samt bibliotekspersonalens attityder gentemot homosexuella. 

Ett annat område som dominerat under 1990- talet och in på 2000- talet är frågorna 

kring bestånd och klassificering. Det studeras på vilket sätt HBTQ-anknuten litteratur är 

indexerad och i vilken mån den går att återfinna. Även bibliotekspersonalens 

förhållningssätt till och kunskap kring litteraturen undersöks. 

Transpersoner som en beståndsdel i paraply begreppet HBTQ verkar vara det som 

forskningen har lagt minst fokus vid, åtminstone som oberoende term. Ofta talar man 

om HBTQ-begreppet i sin helhet i flera av forskningsstudierna men fokus läggs ändå 

mestadels på homosexuella och bisexuella. 

De studier som bedrivs idag kring HBTQ och bibliotek skiljer sig inte nämnvärt ifrån de 

studier som bedrevs i begynnelsen. HBTQ-personer tycks fortfarande vara en relativt 

bortprioriterad och undangömd grupp på biblioteken. Därmed har de senaste årens 

studier kretsat kring hur HBTQ-personer upplever sig bli bemötta av 

bibliotekspersonalen och hur biblioteken kan bli bättre på att bemöta dessa personer.  

 

Här kan vi också skönja att bibliotekspersonalen fortfarande behöver öka sin kunskap 

kring HBTQ-litteratur och betänka att införskaffa mer av detta material till sitt bestånd. 

Problemen man står inför i denna forskning handlar till stor del om klyftan mellan 

bibliotekens kunskap och utbud för HBTQ-personer och deras rättigheter och önskan 

om att bli bemötta och inkluderade på ett neutralt och fördomsfritt plan och att 

verksamheten ska vara utformad för att bäst svara upp till att bevara deras integritet. 

 

 

http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
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2.1 Tidigare forskning inom HBTQ och folkbibliotek 

I Sverige finns ingen etablerad forskning kring HBTQ och folkbibliotek. Vi återfinner 

dock några relevanta studier kring utbildning kring HBTQ i en folkbibliotekskontext. 

År 2013 kom masteruppsatsen Ovan Regnbågen: Inkluderande hbtq-arbete i 

Hallonbergen och på andra folkbibliotek av Pavlov & Westeman där man undersöker 

med förankring i HBT-certifieringen av Hallonbergens bibliotek hur folkbibliotek kan 

arbeta normkritiskt med fokus på HBTQ-frågor. En nyligen genomförd studie från år 

2014 är kandidatuppsatsen HBTQ och folkbibliotek av Broman & Jäder. De undersöker 

bibliotekspersonalens syn på HBTQ-frågor och hur de kan implementeras i arbetet. 

Intervjuer utförs med personal på ett bibliotek som genomgått en kort utbildning kring 

HBTQ-frågor och ett andra bibliotek som genomgått en utbildning som sträckt sig över 

en längre period. Syftet är att utröna betydelsen av utbildning och utökad kunskap för 

att kunna inkludera HBTQ-personer på folkbiblioteken. År 2013 kom en kortare studie 

ifrån Mariestad stadsbibliotek som heter Att synliggöra olikheter på bibliotek: HBTQ på 

Mariestads Stadsbibliotek av Ragnhild Brandstedt. Här redogörs för en kortare 

utbildning som gavs på biblioteket kring HBTQ-frågor och vad den innebar för 

personalens föreställningar kring hur HBTQ-personer bättre kan inkluderas på 

biblioteket. 

 

 

2.1.1 Bemötande 
 

I bibliotekssammanhang ter sig en stor del av bemötandet i form av de referenssamtal 

som bibliotekarierna för med användarna. Bibliotekariernas attityder påverkar ifall 

användarna känner trygghet på biblioteket och vågar fråga personalen om vägledning.  

 

Curry (2005) menar att en bibliotekarie som kan bemöta HBTQ-personer på ett 

fördomsfritt plan kan betyda mycket och leda till att biblioteket kan bli en fristad för 

denne. Den första riktigt stora undersökningen kring referensservice är från år 2005 och 

skriven av just Ann Curry som i den låter en ung flicka besöka tjugo olika folkbibliotek 

i Kanada där hon ställer frågor i referensdisken rörande litteratur knuten till 

homosexualitet.  Flera bibliotekarier visade upp en viss skepticism och verkade 

obekväma när de fick frågor rörande denna typ av litteratur. De hade även problem att 

sedan lokalisera litteraturen i lokalen. 

 

Broman & Jäder (2014) för diskussioner kring hur bemötande mot användarna kan 

påverkas av att man inom personalen genomgått en utbildning kring HBTQ-frågor och 

hur man kan tänka mer normkritiskt då man interagerar med dessa. Genom de intervjuer 

de genomfört med bibliotekspersonalen menar man att det är större chans att ett gott 

bemötande gentemot HBTQ-personer kan ske då man har utbildats i frågor om 

normkritik som rör denna grupp. 

 

2.1.2 Bestånd och informationsbehov 

Inom detta område utforskas HBTQ-personers informationsbehov och i vilken mån 

bibliotekspersonalen har kunskaper kring det. Curry (2005) menar att HBTQ-personer 

som befinner sig i sin ”komma-ut-process” ofta har ett stort behov av information. Den 

kunskap som personalen har kring detta informationsbehov skapar förutsättningar för 
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hur tankar förs i relation till inköp av HBTQ-relaterad litteratur samt hur den beslutas 

exponeras i bibliotekslokalen. 

Klassificeringen av beståndet och att den ska överensstämma med hur HBTQ-personer 

identifierar sig med området är också av stor vikt för de som vill vara anonyma och via 

biblioteket önskar hitta sin information på egen hand (Mc Clary & Howard, 2007). 

Pascal Lupien (2007) skriver om Creelman & Harris Coming out: the information needs 

of lesbians från år 1989, som är en av de första studier som gjordes kring HBTQ och 

bibliotek. Efter att ha kontaktat en förening verksamma för lesbiska i två större 

kanadensiska städer fick de kontakt med femtio homosexuella kvinnor som de 

genomförde kvalitativa interjuver med. Frågorna fokuserade på hur de använder 

biblioteket som informationskälla. Svaren var övervägande positiva och många tog 

kontakt med en bibliotekarie istället för att gå och leta direkt efter materialet de sökte. 

Alisa Whitt:s undersökning kring lesbiska kvinnors informationsbehov i The 

information needs of lesbians från 1992 tog sin början i ett nyhetsbrev i en tidning där 

man sökte efter homosexuella kvinnor som deltagare i undersökningen. De kvinnor som 

hörde av sig fick svara på enkäter med flervalsfrågor. Responsen blev att det fanns 

dåligt med material på biblioteket och att personalen i stor mån var homofobisk i sitt 

bemötande.  

 

Tanis L. Stenback och Alvin M. Schrader (1999) genomförde kvalitativa intervjuer med 

lesbiska kring deras informationsbehov och hur biblioteket kunde bistå med detta. Man 

tog kontakt med en lesbisk organisation i Alberta, Kanada och genom denna fick man 

tag på tio kvinnor som ville medverka. Man utförde semi- strukturerade intervjuer, det 

vill säga att man hade färdigformulerade frågor, men var öppen för att samtalet kunde ta 

andra riktningar än kring de förberedda frågorna. Det visade sig i denna studie att 

biblioteket ansågs vara en viktig informationskälla för dessa personer. Även här fann 

man också att en viss homofobi fanns rotad bland personalen och att biblioteket 

sviktade angående materialtillgången. Man betonar här att folkbiblioteken lätt bär vidare 

på de fördomar som finns kring homosexualitet ute i samhället. 

Frågor kring hur HBTQ-relaterad litteratur skall exponeras tycks vara en omdiskuterad 

fråga inom forskningen och den präglas också av mycket skilda åsikter. Broman & 

Jäder (2014) för diskussioner kring detta. HBTQ-material kan inkluderas i beståndet 

vilket innebär att det integreras och sprids ut i bibliotekslokalen. Det kan även 

exkluderas och det innebär att medierna bryts ut och placeras på specifika 

regnbågshyllor. Detta tycks vara en känslig fråga då det gäller att exponera HBTQ-

böcker på barn och ungdomsavdelningen, då detta är en känslig ålder kan det lätt 

stigmatiseras om man behöver gå till en specifik hylla för att finna böcker. 

Pavlov & Westeman (2013) för också diskussioner kring exponeringsfrågan. De menar 

att material som bryts ut och sätts på specifika hyllor lätt kan befästa de normer som 

råder och göra materialet till något som upplevs avvikande. Det kan dock också leda till 

en positiv effekt och göra så att HBTQ-litteratur blir uppmärksammad och sedd. Vidare 

undersöker Pavlov & Westeman också hur HBTQ-litteratur är indexerad i det utvalda 

bibliotekets katalog. Det visar sig att det är svårt att återfinna material som är HBTQ-

relaterat genom att söka via ämnesord då en del av titlarna inte hade gått att finna endast 

genom att söka via ämnesord. 

Goldthorp (2007) undersöker i sin studie hur folkbibliotek i Skottland bemöter 

användare som är lesbiska och vilken kunskap de har kring böcker rörande kvinnlig 

homosexualitet. Hon menar att kunskaperna brister och att bibliotekspersonalen har ett 

http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
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behov av att utbilda sig och få mer kunskap kring HBTQ-personer och relaterad 

litteratur. 

 

Beiringer & Jackson (2008) undersöker transpersoners informationsbehov i Portland, 

Oregon. Detta för att se hur bibliotekspersonalen i delstaten på ett bättre sätt skulle 

kunna bistå med detta. Genom ett “Transgender/ Identity resource center” kontaktades 

transpersoner som ställde upp i undersökningen. Därefter utformades en enkät baserad 

på vilken information dessa personer kände behov av och till vilken del biblioteket 

kunde vara till hjälp. Enkäten bestod av både frågor med svarsalternativ och utrymme 

för deltagarna att skriva ned sina egna tankar. Resultaten visade att transpersoner oftast 

inte vänder sig till biblioteket men att de önskar att biblioteket erbjuder fler och mer 

relevanta källor. 

 

De attityder som bibliotekarier har inför materialinköp är viktig och påverkar vilken typ 

av bestånd ett bibliotek utformar. Liz Chapman kom 2013 med en undersökning gjord 

på två icke namngivna bibliotek i två större städer i England. Hon undersöker tillgången 

till HBTQ-böcker för barn och ungdomar och vilken attityd bibliotekarierna har mot 

sådan litteratur. Hon utför både en enkät- undersökning samt fokusgrupp- intervjuer 

genom vilka det visar sig att bibliotekarierna är positiva till att köpa in material till 

minderåriga men att de ställer sig skeptiska till att köpa in det till mindre barn på grund 

att det kan verka stötande. 

 

2.2 Vanliga metoder 

De metoder man främst använt sig av inom HBTQ- forskning och bibliotek är 

kvalitativa metoder. Dessa metoder är relativt öppna och genom dessa tillskansar man 

sig människors tankar och idéer genom att använda sig av intervjuer och enkäter med 

öppna svarsalternativ, detta för att få en nära mänsklig bild av situationen (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004, s. 5). Flertalet av de undersökningar vi tagit del av ämnar 

undersöka problem som relaterar till hur bemötandet från bibliotekspersonal ser ut 

gentemot HBTQ-personer och även vilken typ av information dessa personer är i behov 

av. Här är kvalitativa intervjuer genomgående för datainsamlingen. I en minoritet av 

undersökningarna används även kvantitativa metoder vilka också har enkäter som 

insamlingsmetod. Skillnaden är genom de metoderna är syftet att skapa en mätning utav 

verkligheten och föra statistik över den. En mellanväg som kan användas och som också 

tillämpas i en av de studier vi läst är den “mixade metoden” som blandar kvalitativ 

metod med kvantitativ metod. Denna metod kan vara användbar då syftet är att få olika 

perspektiv på ett och samma forskningsproblem och undersöka det ur olika vinklar 

(ibid, 2004, s. 5). 

 

3. Val av metod 

Vi har gjort en omfattande genomgång av tidigare forskningsmetoder inom området 

HBTQ- och folkbibliotek och kommit fram till att de studier som har varit mest citerade 

har gjorts genom den kvalitativa metoden. Detta för att komma åt människors åsikter, 

känslor och tankar kring dessa områden och de är svåra att mäta i kvantitativa studier. 

Enkäter var inte heller något alternativ för oss då vår studie innefattar intervjuer med 

personer som verkar på biblioteket men även utanför, med den gemensamma nämnaren 
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att de alla har något att säga om HBT-certifieringen av Sollentunas verksamhet. Med 

anledning av att vår ambition har varit att få en bred bild av HBT-certifieringen så har 

det empiriska underlaget för vår undersökning fått bestå av kvalitativa intervjuer med 

personer som både på högt och lågt är inblandade i den. Mixad metod är som tidigare 

nämnt en bra och heltäckande metod för att skapa ett brett perspektiv på ett område 

(Johnson & Onwuegbuzie, 2004, s. 6). Vi valde bort det till förmån för att endast 

använda oss av intervjuer då vi behövde begränsa oss tidsmässigt. 

 

3.1. Intervjuer 

Eftersom vi inte ansåg oss ha möjlighet att ta reda på annat än rent allmän fakta 

angående HBT-certifieringen av Sollentuna bibliotek och därmed ha tillräckligt med 

förförståelse för att göra enkätfrågor eller helstrukturerade intervjuer fick den valda 

formen för intervjuerna bli halvstrukturerade sådana. Vi var också i 

intervjusituationerna främst intresserade av att få ta del av respondenternas personliga 

värderingar och meningar kring de frågeställningar vi ville ha besvarade och där av kom 

det naturliga valet av en kvalitativ karaktär som därmed uteslöt en kvantitativ sådan. En 

kvantitativ undersökning hade inte eller passat vårt fall på grund av att vår studie 

handlar mycket om att vi vill komma åt grunden till personliga initiativtagandet, 

visioner och värderingar som ligger till grund för det och även hur den samhälleliga 

kontext som verksamheten är en del av har påverkat dessa personers vilja att genomföra 

HBT-certifieringen. Vi ville ha utrymme för att ställa följdfrågor relaterade till sådant vi 

inte hade räknat med skulle ta plats samtidigt som vi inte heller visste vilka frågor som 

eventuellt skulle bli besvarade innan dom hann ställas. Därmed förmodade vi oss kunna 

tillskansa oss den information och kunskap som vi ansåg relevant för vår undersökning. 

Detta så att vi också i samband med respondenterna kunde konstruera kunskap 

tillsammans (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 70). Vi valde ut fyra personer för våra 

intervjuer för att få ett brett och överskådligt perspektiv som inkluderar både Sollentuna 

bibliotek, Regionbiblioteket i Stockholm, samt Sollentuna kommun. 

 

 

3.2 Urval 
 

I vår urvalsprocess kontaktades processchefen som varit ansvarig för HBT-

certifieringen på Sollentuna bibliotek och tillfrågades om det fanns personal som var 

intresserad av att medverka i en intervju. Processchefen och en bibliotekarie ur HBT-

gruppen visade intresse för detta. Vidare kontaktade vi utvecklingsledaren på 

Regionbibliotek Stockholm då vi visste att denne varit med och dokumenterat HBT-

certifieringen av Hallonbergens bibliotek. Utvecklingsledaren ansåg vi var en bra 

person att intervjua då vi såg tillfälle att genom denne få ett perspektiv från högre och 

utomstående instans. Vi kontaktade även en verksam person på RFSL som är med och 

driver HBT-certifieringarna, detta på grund av att vi genom dem önskade förstå vad en 

HBT-certifiering innebär och hur den kan påverka ett folkbibliotek. Vi ordnade med en 

telefonintervju men personen drog sig ur samma dag på grund av att denne var nytillsatt 

och inte kände sig säker på att kunna ge bra spontana svar på våra frågor. Därefter kom 

vi istället överens om att svaren skulle skickas via mail, men mailet uteblev av oklar 

anledning. Det bidrog till att vi fick tänka om och fick istället till sist tag på en 

kommunpolitiker som är aktiv i kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna för en intervju. 

Genom kommunpolitikern var vår tanke att vi kunde få en bild av vad HBT-
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certifieringen kan ha för inverkan på kommunen och hur deras inställning är gentemot 

initiativet som sådant. 

 

3.3 Genomförande 

Vi har genomfört tre av våra intervjuer ansikte mot ansikte och de tog runt 30 minuter 

att genomföra. Samtliga intervjuer spelades in på våra mobiltelefoner. Den första 

intervjun skedde i ett konferensrum på Regionbiblioteket i Stockholm onsdagen 23 

april. De återstående två intervjuerna skedde på fredagen 25 april i varsitt konferensrum 

på Sollentuna bibliotek. Efteråt transkriberade vi intervjuerna och skrev in texten i ett 

WORD-dokument. Vår fjärde intervju med kommunpolitikern skedde via mail på grund 

av att andra omständigheter inte var möjliga på grund av avstånd och tidsbrist. Vi är 

medvetna om att vi kan ha gått miste om möjligheten att ställa följdfrågor eller spontant 

ifrågasätta det intervjupersonen yttrat sig om genom att maila våra frågor. Inte heller får 

vi chansen att tolka minspel och skiftningar i talet. 

 

 

3.4 Etiska aspekter 
 

Vid genomförandet av vår intervjustudie har de etiska aspekterna diskuterats emellan 

oss och våra respondenter. Vi har fört samtal gällande hur vi skall göra för att inte sätta 

dem i någon obekväm situation genom att skriva ut deras eller bibliotekets namn i vår 

uppsats och vilka konsekvenser detta i så fall skulle kunna få. Kvale & Brinkman, 2009, 

s. 88) menar att det kan finnas en risk att den information som forskaren delger i sin 

publicerade studie kan avslöja vilka respondenterna är. Vi har värnat om våra 

respondenters integritet och därför har vi varit noga med att innan våra intervjuer 

informera om syftet med vår undersökning och vad det i stora drag är vi kommer att 

ställa frågor kring. Våra respondenter har valt att vara anonyma med sina tilltalsnamn 

och i vår uppsats kommer två av respondenterna nämnas vid sina yrkestitlar med delvis 

omgjorda namn. Likaså har våra respondenter på biblioteket givit oss tillåtelse att skriva 

ut att det är Sollentuna bibliotek vi har bedrivit våra intervjustudier vid. 

 

 

3.5 Forskarens roll 
 

I en kvalitativ intervjustudie så är forskarens integritet det viktigaste och det är genom 

dennes värdegrund och rättrådighet som det avgörs vilken kunskap det är som kommer 

erhållas utav studien (Kvale & Brinkman, 2009, s. 91).  Här är det viktigt för oss att 

kunna inta en professionell roll i vår forskning och inte leda den i en uträknad riktning, 

samt behandla alla våra respondenter likvärdigt och utan förutfattade meningar. Under 

våra intervjuer har vi beaktat vikten av att aktivt lyssna och låta våra respondenter få 

tala till punkt. Vi upplevde att det i tystnaden ofta tillkom ytterligare svar på våra 

intervjufrågor då vi väntade ut tystnaden. 

 

 

 

 

 

http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
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3.6  Validitet och generaliserbarhet 
 

Validitet handlar om huruvida forskningsresultat stämmer överens med verkligheten. 

Detta kan vid intervjuer bli problematiskt då intervjupersonerna inte återger sanningen 

om de faktiska förhållandena utan istället återger sin egen sanning (Kvale & Brinkman, 

2009, s. 270). Då vi använt oss av en intervjustudie med halvstrukturerade intervjuer där 

vi tillåtit våra respondenter att tala fritt utifrån våra frågor menar vi att vi skapat oss en 

bild närmare verkligheten än om våra samtal hade varit helt slutna och strukturerade. 

Genom de respondenter vi har intervjuat har vi fått ta del av hur deras verklighet ser ut 

kring kontexten HBT-certifieringen av Sollentuna bibliotek. Hade vi intervjuat fler som 

varit involverade i denna certifiering hade bilden förmodligen blivit annorlunda då vi 

som människor inte är likadana utan tolkar vår omvärld och dess skeenden på olika sätt. 

Vi menar att de resultat vi fått fram via våra intervjuer inte är en universell sanning som 

delas av alla men det har inte heller varit vår ambition. Det vi velat är att förstå vad 

HBT-certifieringen betytt specifikt för Sollentuna bibliotek och de som varit 

involverade. För att komma närmare verkligheten så har vi använt oss av dokument i 

form av bibliotekslagen och diskrimineringslagen som ett styrkande av att 

folkbiblioteken bör arbeta för att inkludera HBTQ-personer. För att få en beskrivande 

bild kring vad en HBT-certifiering innebär har vi läst in oss på de dokument som RFSL 

tillhandahåller innehållande information kring de kriterier som skall uppfyllas vid en 

HBT-certifiering. 

 

Ytterligare en aspekt vi bör beakta är hur generaliserbara våra resultat är och här ställs 

frågan kring hur resultatet kan föras över och tillämpas även i andra situationer (ibid, s. 

280). Hade vi utfört denna undersökning på ett annat bibliotek som också genomgått en 

certifiering tänker vi oss att vi till viss mån hade kunnat få likvärdiga svar eftersom 

denna process i grunden har samma upplägg, men antagligen hade våra respondenters 

svar artikulerats på ett annat sätt. Kvalitativa metoder är ute efter tankar och känslor och 

de är sällan samma hos alla människor. Dock menar vi att de resultat vi fått genom vår 

intervjustudie kan statuera som ett gott exempel på vad en HBT-certifiering kan 

innebära för folkbibliotek i en vidare mening. 

 

 

3.7 Reliabilitet 
 

Ytterligare en viktig aspekt är reliabilitet vilket innebär att forskaren ställer sig frågan 

ifall dennes resultat skulle kunna återupprepas vid en annan tidpunkt eller av andra 

forskare (Kvale & Brinkman, 2009, s. 263).  Våra intervjuer hade i viss mån kunnat bli 

likartade men då människor inte är mekaniska i sitt tal hade våra respondenter 

antagligen använt andra fraser eller rent av svarat annorlunda på vissa frågor. Hade 

några andra personer än oss genomfört denna studie så menar vi att resultaten hade sett 

annorlunda ut då man som forskare har olika sorters förförståelse och ambitioner kring 

sitt studieobjekt. 

 

 

4. Val av teoretiskt perspektiv 
 

I vår studie väljer vi att använda oss av queerteori. Detta normkritiska förhållningssätt 

till heteronormen vill vi applicera i vår studie då vi vill tolka hur ett normkritiskt arbete 

kan förändra Sollentuna bibliotek och också sätta fingret på vad det är våra respondenter 
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ifrågasätter. Biblioteket präglas av samhällets normer och därför blir det naturligt att 

dessa normer reproduceras på biblioteket i faktorer som det bemötande som ges, det 

språkbruk som används och de psykosociala normer i biblioteksrummet som sänder ut 

signaler om vad som där är norm. Sollentuna bibliotek har valt att arbeta normkritiskt 

och vi vill undersöka hur de har gjort detta genom att vi själva inta en normkritisk 

position. Vår ambition med ett queeranalytiskt perspektiv är att belysa både de för- och 

nackdelar som finns med att arbeta normkritiskt gentemot HBTQ-personer. 

 

 

4.1 Queerteori 
 

Queerteori bygger på ett normkritiskt förhållningssätt gentemot heteronormativitet. 

Ordet queer kan användas som ett paraplybegrepp för HBTQ-begreppet då det ställer 

sig som en motpol till heteronormen. Queer är ett sätt att problematisera och visa på att 

heterosexualitet alltid stått över homosexualitet och att detta i sin tur leder till ett 

exkluderande av det som anses som avvikande (Rosenberg, 2002, s. 100) Queer är ett 

relativt ungt begrepp och det började användas i början på 90-talet i USA av gay-

rörelsen och rörde sig snabbt till forskarvärlden där queer-teoretikerna började 

undersöka varför normen alltid utgörs utav heterosexualitet (Norrhem & Rydström 

,2008, s. 29). Queerteorin handlar inte bara om att ifrågasätta normen kring sexualitet 

och kön utan den går även att applicera vid ifrågasättandet av andra normer. Vi 

människor kan själva välja och konstruera vår egen identitet: 

Queerteori bygger på den poststrukturalistiska filosofins teoretiska insikt om det 

illusoriska i föreställningen om en hel, odelbar och självgenererad individ. Det vill 

säga uppfattningen om subjektet som orsak till sig självt, och som en substans till 

vilken man kan lägga till eller dra ifrån attribut som kön, sexualitet, nationalitet, 

familjeförhållanden, och så vidare, utan att något väsentligt förändras. Om man 

uppfattar subjektet på detta sätt måste man samtidigt hävda att medvetandet är 

någonting fristående från det språk och den sociala omgivning subjektet råkar födas 

in i. Självet är en produkt av sociala processer, inte de sociala processernas upphov. 

(Rosenberg, 2002, s. 55) 

En av förgrundsgestalterna inom det queerteoretiska fältet är Judith Butler. Butler menar 

att det inte finns ett naturligt fast kön, utan dessa är skapade av vår sociala och 

kulturella historia och detta kan ses som ett sorts normsystem som reglerar oss 

människor (Ambjörnsson, 2006, s. 112). Grunden till detta beskrivs inom vad hon kallar 

för “den heterosexuella matrisen”. Denna utgår ifrån att det finns två tydliga och fasta 

könsroller, där den ena är en kvinna som utstrålar kvinnlighet och den andra en man 

som utstrålar manlighet. Dessa är motpoler och ska känna sexuell attraktion för 

varandra. Detta ideal skapar en stabil maktordning som funnits genom vår historia och 

det har skapat en mall för vad som anses vara allmänt accepterat och inte. Detta utgör 

normen för de sexuella identiteter och könsuttryck som man utgår ifrån i samhället idag 

(Rosenberg, 2002, s. 71). Inom denna matris organiseras kroppar, kön och begär där 

man och kvinna ses som de enda identiteterna man kan tillskriva sig, och 

heterosexualitet som den enda sexualitet som finns (Ambjörnsson, 2006, s. 112). 

Queerteorin har lagt ett stort fokus på att sexuella identiteter som homosexualitet, 

bisexualitet och trans är något konstruerat, men att heterosexualitet som konstruktion 

har hamnat i bakgrunden. Det är först runt år 1996 som queerforskningen började se 

heterosexualitet som ett problem som bör diskuteras och konkretiseras. Här betonas att 

heterosexualitet är en sexualitet som inte är ursprunglig utan att även den är konstruerad 

genom av vår sociala, historiska och kulturella omgivning (Rosenberg, 2002, s. 87). 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi presentera och redogöra för de resultat vi fick genom vår 

datainsamling. De intervjufrågor vi ställde till våra respondenter resulterade i 

information som vi här kommer granska med utgångspunkt i våra frågeställningar. Vi 

har med tanke på detta formulerat rubriker där vi går igenom de resultat vi anser är 

relevanta för dem och för vår analys. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

Processchefen 

Processchefen arbetar som projektledare på Sollentuna bibliotek och har agerat ledare 

för HBT-certifieringsprocessen vid biblioteket, samt ansvarat för kontakten med RFSL. 

Denna person är även initiativtagare till projektet och är sedan innan insatt i genus- och 

HBTQ-frågor. 

 

HBT-bibliotekarien 

 

HBT-bibliotekarien verksam som bibliotekarie på Sollentuna bibliotek och har varit 

med i den interna HBT-grupp som skapades på biblioteket i samband med 

certifieringen. 

 

Utvecklingsledaren 

 

Utvecklingsledaren arbetar på Regionbibliotek Stockholm och har varit delaktig i 

dokumentationen av HBT-certifieringen av Hallonbergens bibliotek år 2013. 

 

Kommunpolitikern 

 

Kommunpolitikern är verksam inom kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna och höll ett 

invigningstal den 8 maj 2014 då Sollentuna bibliotek mottog sitt certifikat. 

 

 

5.2 HBT-certifieringen 

Syftet med HBT-certifieringen av Sollentuna bibliotek var för oss av stor vikt att förstå 

då vi ville veta vad den grundläggande tanken var med detta. Därför ansåg vi också att 

det var relevant att ta reda på hur idén föddes specifikt på Sollentuna bibliotek. Vi 

märkte av våra frågor om utbildningens utformning att Processchefen haft speciella 

önskemål när det gällde den. Processchefen ville att den skulle nischas efter 

verksamhetsformen folkbibliotek, men även efter vad som skulle vara mest passande för 

personalgruppen gällande antal utbildningstillfällen och hur stor projektets 

ledningsgrupp skulle vara. 

Utvecklingsledaren menar också att RFSL:s utbildning håller en hög kvalitét, vilket 

visar sig genom att utbildarna hos RFSL är flexibla beroende på vilken verksamhet de 

riktar sig emot, men även när det gäller tidsramen för utbildningen, vilken i sig talar för 

att detta är ett seriöst projekt. Kommunpolitikern beskriver också HBT-certifieringen i 

ordalag som “en gedigen utbildning”. Processchefen menar att de genom utbildningen 

http://www.rfsl.se/public/Bilaga_1_Certifieringsplan_generell_13-04-17.pdf
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ville anamma ett bredare normkritiskt perspektiv än exempelvis inspirationskällan 

Hallonbergens bibliotek som enligt Processchefen är mer av ett renodlat HBTQ-

bibliotek: 

 
Man kan verkligen välja. För det känns som att Hallonbergen har varit väldigt så 

där, dom känns som ett ganska nischat HBTQ-bibliotek. Vår ingång från början har 

varit att vi vill ha ett lite bredare normkritiskt arbetssätt, att vi kanske det är klart att 

man utgår från heteronormen i den här utbildningen men sen så ger det ringar på 

vattnet för andra grupper, och diskrimineringsgrunder. och vi har velat i den mån 

det har varit möjligt se på så många grupper som möjligt och jobba inkluderande, så 

det har varit vår ingång i det. 

Processchefen säger att det finns en ambition om att följa upp det normkritiska arbetet 

när man blivit certifierade för att därefter arbeta mer riktat mot andra minoriteter i 

samhället. Utvecklingsledaren menar också att HBT-certifieringen är en bra ingång för 

bibliotekspersonalen på Sollentuna bibliotek att arbeta med värdegrundsfrågor och att 

ifrågasätta sig själva och sin verksamhet för att utveckla den till förmån för alla 

samhällsmedborgare, vilket i enligt denne i förlängningen kan leda till en 

verksamhetsförändring. Vidare menar Utvecklingsledaren att detta är ett seriöst grepp 

som kan appliceras mer generellt på verksamheten, även utanför HBTQ-området: “Det 

är det handlar om, från HBTQ till demokratiprojekt. Så har Hallonbergen också 

utvecklats sen de fick certifieringen. De jobbar mer med demokratifrågor, och inte 

direkt fokuserar bara på HBTQ-området.” Enligt HBT-bibliotekarien är detta något som 

redan är implementerat i verksamheten då man lärt sig att tänka brett vad gäller 

inkluderande även av andra grupper som befinner sig utanför normen. 

 

 

5.2.1 Bibliotekspersonalens initiativ- och engagemang 
 

Processchefen berättar att det var hennes personliga intresse för genusfrågor 

tillsammans med den dåvarande bibliotekschefens positiva attityd till detta som var 

början till initiativet för att HBT-certifieringen skulle ta form. Det var alltså inte 

påverkan utifrån eller från högre instanser som styrde initiativet utan det berodde till 

större del på personalens egen vilja och personliga intresse. Då idén presenterades inför 

övriga medarbetare fick man enligt Processchefen enbart positiv respons, personalen 

hade en positiv inställning och gav själva uttryck för att de behövde utbildas i de här 

frågorna: 

Jag tror det fanns ett uppdämt behov också i personalgruppen av att arbeta med 

värderingsfrågor och bemötande... för vi skyltade ju med det mycket som ett 

bemötandeprojekt och då var det många som sade att det kändes otroligt relevant 

för oss att prata mer om det för att det är som så många också identifierat här att 

man behöver ju kunskap för att kunna bemöta alla människor och likadant som att 

alla är normpersoner och det är ju… ja det finns en väldigt stor vilja att arbeta med 

sådana här frågor. 

När Processchefen på ett möte frågade om de fanns intresse av att ingå i den ledande 

HBT-gruppen, som skulle bli en internt utformad grupp med huvudansvar för 

utvecklingen av det normkritiska arbetet på biblioteket, anmälde sig medarbetare 

frivilligt och det var ett mottagande som enligt Processchefen var förvånande men 

samtidigt glädjande. Intresset var dessutom så stort att man valde att bekosta 

certifieringen ur egen ficka då Sollentuna bibliotek nekades medel från både Kulturrådet 

och Svensk Biblioteksförening. Processchefen motiverar det valet med att RFSL:s 
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HBT-certifiering är extremt prisvärd om man ser till vad man får både innehållsligt och 

vad man erhåller för kunskaper i längden och också om man jämför med andra 

utbildningar som man betalar för, vilket exempelvis kan vara enstaka föreläsningar. 

Utvecklingsledaren värderar också utbildningen högt. Då vi ställer frågan om vilka 

fördelar denne ser med att bibliotek genomgår en sådan utbildning jämfört med 

bibliotek som inte gör det, får vi som svar att denne inte tror att enstaka föreläsningar i 

normkritik som andra bibliotek tar inte går att mäta med utbildningen som Sollentuna 

får. 

 

Då Sollentuna bibliotek tillsammans med Hallonbergen bibliotek är pionjärer inom 

HBT-certifiering av biblioteksverksamhet så undrade vi om det finns några tidigare 

erfarenheter vad gäller kunskaper eller utbildningar hos personalen rörande normkritik 

och/eller genusvetenskap vid Sollentuna bibliotek. Detta föranledande om detta kunde 

vara en motivation till att detta implementeras på verksamheten. Det svarar 

Processchefen att hon inte tror att det gör, bortsett från att denne själv har ett personligt 

intresse av att implementera sådana arbetssätt i verksamheten. Dock menar hon att den 

positiva inställningen från alla inblandade är sprungen ur att personalen upplever att de 

som anställda på ett folkbibliotek har ett ansvar att kunna bemöta alla samhällets 

grupper likvärdigt. Detta uppdrag kanske blir än mer tydligt då biblioteken är en av de 

få platser dit alla undantagslöst är välkomna menar Processchefen. Enligt HBT-

bibliotekarien anser denne sig själv varit relativt insatt i HBTQ-frågor sedan innan och 

att denne därför sett projektet som extra intressant och att detta var anledningen till att 

denne ville vara aktiv i den interna HBT-gruppen. Trots tidigare kunskaper så menar 

HBT-bibliotekarien ändå att denne tillskansat sig vidare kunskaper genom utbildningen. 

 

 

5.2.2 Bibliotekets inkluderande uppdrag   
 

För Kommunpolitikern är det viktigt med HBTQ-frågor och certifieringen av 

Sollentuna bibliotek då den kan bidra till att styrka kommunens position när det gäller 

att arbeta med HBTQ-frågor. I dagsläget är Sollentuna kommun inte drivande i sådana 

frågor men inom kulturförvaltningen finns det ett riktat arbete med könsrollsfrågor 

exempelvis gällande barn- och ungdomars idrottande. Inom kommunen bedrivs det 

också en del arbete kring attityd och bemötandefrågor, bland annat på skolorna. 

Kommunpolitikern menar att det är viktigt att alla människor skall kunna känna sig 

inkluderade på biblioteket och att en normkritisk position är ett steg på vägen: 

”Biblioteket skall vara en mötesplats, ett offentligt samtalsrum. Då innebär det att man 

skall vara normkritisk, och då skall gälla kritik mot alla slags normer som finns”. 

 

HBT-certifieringen handlar mycket om att ifrågasätta den heterosexuella normen och de 

stereotyper som finns kring könsuttryck. Utvecklingsledaren menar att arbete med att 

inkludera HBTQ-personer i sin tur kan öppna upp för ett arbete med fokus på andra 

normer för att inkludera grupper som faller utanför normen. Det handlar om att bli 

medveten om vilka signaler ens bibliotek sänder ut. Vidare talar Utvecklingsledaren om 

att det är lätt att biblioteket utstrålar att det endast finns till för den vita heterosexuella 

medelklassen genom faktorer som programutbud eller via de planscher och foldrar som 

exponeras i bibliotekslokalen. 

 

HBT-bibliotekarien menar att vithetsnormen diskuterats relativt mycket på biblioteket. 

En stor del av bibliotekets användarskara som är barn har invandrarbakgrund och det är 

då viktigt att begrunda att en stor del av den litteratur som biblioteket tillhandahåller 
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utgår ifrån och handlar om människor med svenskt eller västerländskt ursprung, vilket 

kan vara en bidragande orsak till att denna grupp exkluderas. Även Processchefen talar 

om hur de på biblioteket innan certifieringen inte reflekterade så mycket kring vilka 

grupper i samhället de faktiskt exkluderade. Mycket av certifieringsarbetet har handlat 

om att rikta blicken inåt och att personalgruppen tillsammans ställt sig frågor kring vad 

som bidrar till att HBTQ-personer inte inkluderas på biblioteket.  

 

Processchefen menar att de på biblioteket börjat prata mer om CIS-personer (person 

som identifierar sig som heterosexuell och känner sig hemma i det kön denne är född i) 

som ett begrepp i samhället på ett sätt som inte skedde för ett antal år sedan. Samhället i 

sig har blivit mer öppet kring könsöverskridande identiteter, vilket lett till att det blivit 

lättare att tala om ämnet: 

 
… men som jag ser det, så handlar det ju om att istället för att identifiera en grupp 

människor som man vill ha, som man vill ska ta plats på ett bibliotek, istället för att 

göra rum för dom i den kulturen som existerar så tittar man på sig själv och vad är 

det för normer som råder på just den här avgränsande arbetsplatsen. 

 

 

5.2.3 Samhällsklimat 
 

Under våra intervjuer med respondenterna på Sollentuna bibliotek för vi diskussioner 

kring vilka reaktioner biblioteket har fått från omgivningen angående HBT-

certifieringen. De negativa kommentarerna har varit ytterst få och de kommentarer som 

inkommit har ofta varit via mail ifrån upprörda föräldrar. HBT-bibliotekarien säger: 

”Jag vet ju en pappa som mailade och sa att han inte skulle komma hit mer med sina 

barn” Processchefen berättar att en person kom och lämnade in sitt lånekort eftersom att 

projektet enligt denne ansågs vara ”homopropaganda”. Dock menar HBT-bibliotekarien 

att det kan bli mer reaktioner efter invigningen och relaterar till att det än så länge 

förmodligen inte är så många användare som märkt av så mycket av certifieringen. 

HBT-bibliotekarien upplever ändå att det inkommit mycket positiva kommentarer, till 

stor del av förskolepersonal som brukar besöka biblioteket med sina klasser. 

Utvecklingsledaren menar att det är viktigt att som arbetsgrupp öva in fraser och träna 

på vad man kan säga till användare som ställer sig negativa till certifieringen samt att 

tillsammans finna styrka i normkritiken. 

 

Processchefen reflekterar kring frågan om hur hon föreställer sig det ideala HBTQ-

biblioteket och kommer in på att biblioteket och samhället är relativt lika varandra: 

 
Det är svårt, jag tänker biblioteket som en spegling utav samhället lite och det 

vore ju bra om det inte behövde HBT-certifieras. Det vore ju bra om vi hade 

kommit lite längre. Men det ideala biblioteket, ja det är väl en plats där alla 

känner sig trygga, inkluderade, sedda, bekräftade i sina identiteter på olika 

sätt. 

 

5.3 Normkritiskt perspektiv 

När vi talar om normkritiskt perspektiv som enskilt begrepp är det dess innebörd ur 

Sollentunas perspektiv som vi syftar till. För att förstå hur de vill arbeta med normkritik 

på Sollentuna bibliotek kan det vara en fördel att få bekräftat vad normkritik innebär för 
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de som varit inblandade i HBT-certifieringen. För att ringa in detta ställde vi ganska 

allmänna frågor kring hur det ultimata HBTQ-biblioteket skulle vara om respondenterna 

skulle få önska samt hur man ser på begreppet i stort. Våra respondenter är enligt våra 

resultat överens om vad begreppet innebär för just dem. Processchefen menar att dennes 

personliga tankar om normkritik handlar om ett ifrågasättande av de normer som 

personalen reproducerar på arbetsplatsen. För att det ska vara möjligt att göra detta 

måste man fastställa vad det är för normer som råder i nuläget. Detta för att få syn på 

varför en viss grupp exkluderas och hur man hittar de rätta verktygen för att inkludera 

dem. Processchefen beskriver att medlen för detta kan vara subtila och enkla att 

använda när man väl definierat vilka de är, men att detta kan ta tid: 

... när man har identifierat att man faktiskt ingår i en struktur eller ett samhälle, som 

utestänger vissa grupper, då när man har insett att man ingår i ett samhälle där det 

finns maktpositioner och där det finns liksom ett hierarkiskt samhällsbygge, då är 

det mycket lättare att fy syn på massa saker som man vill förändra. "Men vad 

betyder det att jag gör sådär, betyder det att jag exkluderar en annan grupp", det är 

liksom ett ständigt värderingsarbete. 

 

Det är också viktigt att inte skuldbelägga någon för att de utgår ifrån normen, för det är i 

sig ingenting fel menar Processchefen. Man kan istället ta ansvar för att presentera 

andra alternativ, som ett normkritiskt perspektiv, det kräver mer av personalen men det 

är samtidigt värt den mödan menar Processchefen. 

Utvecklingsledaren beskriver också normkritiken som ett sätt att ändra tankemönster för 

ett ökat inkluderande på biblioteket i Sollentuna. Normer har tidigare varit och är 

fortfarande till stor del accepterade och inte ifrågasatta och detta bör ändras. 

Förhoppningen är att detta leder till ett mer öppet klimat. För HBT-bibliotekarien 

innebär normkritik i HBTQ-sammanhang att det behöver framhävas och synliggöras. 

Därmed ifrågasätter man hur ordningen sett ut förut. Öppenhet inför alla frågor, att 

biblioteket ska erbjuda en bredd och att det ska märkas. Normkritik handlar också om 

ett ständigt upprätthållande då normer förändras i takt med att samhället utvecklas, så 

utbildningen har inte en sluten tidsram för att arbeta med detta. HBT-bibliotekarien 

menar att det också är bra att vara medveten om att det är lätt att falla tillbaka och fastna 

i gamla hjulspår. HBT-bibliotekarien ser en vision om att fler verksamheter inom 

kommunen ska varsebli att HBTQ-certifieringen är utvecklande även om man redan 

anser sig ha en god inställning till HBTQ-frågor. 

 

 

5.3.1 Bemötande 
 

Processchefen menar att det är vanligt att man genom sitt språkbruk inkluderar och 

exkluderar människor. Normkritiken bidrar till att individer börjar ifrågasätta och 

reflektera kring varför de uttrycker sig så som de gör och hur de kan uttrycka sig istället. 

Det handlar om att inte utgå från den heterosexuella normen när bibliotekarierna 

bemöter användarna. En familj behöver inte bestå av mamma, pappa, barn utan det finns 

många andra konstellationer. Utvecklingsledaren menar att ett normkritiskt bemötande 

handlar till stor del om att se inåt och reflektera över det egna heteronormativa 

språkbruket: 

Ja men, just att HBT-certifieringen öppnar upp ögonen och att man blir medveten 

om att man har värderingar som inte är så synliggjorda heller, och då kan det ju 

handla om allt från att man låter bli att köna barnen och inte säger pojke eller flicka, 
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utan säger mer barn. Eller ungdom eller vuxen. Man låter den personen själv 

identifiera sig 

Användarna ska inte känna att det är jobbigt att gå fram till informationsdisken och 

ställa en fråga. HBT-bibliotekarien menar att bibliotekarier skall vara öppna inför alla 

frågor och inge ett förtroende inför användarna så att de kan känna att de kan fråga om 

allting. Det kan handla om att inte utgå ifrån heteronormen då en användare frågar efter 

specifik litteratur, säger HBT-bibliotekarien: 

Hm, men att vi tänker på hur vi bemöter besökarna, vi har pratat om det här, t.ex. 

om någon frågar efter en kärleksbok så skall man inte utgå från att det är en 

heterosexuell person som vill läsa om heterosexuell kärlek utan att visa på att det 

finns andra böcker också. 

Certifieringen har inte bara handlat om bemötandet gentemot användarna utan har också 

varit en tankeställare kring det psykosociala klimatet personalen emellan. Då det är flest 

kvinnor som arbetar på Sollentuna bibliotek menar HBT-bibliotekarien att de utgör en 

ganska homogen grupp som för en viss jargong. Det informella språkbruket vid fika och 

lunchpauser har de reflekterat över, menar HBT-bibliotekarien: ”… hur man t.ex. sitter i 

fikarummet, vi är ju ganska öppna och sitter och pratar, och då skall man kanske inte 

direkt fråga om din fru eller din man utan man säger kanske partner istället.” 

 

5.3.2 Bestånd och informationsbehov 
 

Inom personalgruppen har det förts diskussioner kring hur den HBTQ-relaterade 

litteraturen ska synliggöras i bibliotekslokalen. Det är ett ännu pågående arbete och 

personalen har pratat om var det behövs hyllor, hur de skall benämnas och var de skall 

stå. Det har varit livliga diskussioner och den stora frågan rör sig kring hur HBTQ-

litteraturen skall finnas på enskilda hyllor eller om den skall spridas ut och integreras 

med det övriga beståndet. Personalen har valt att placera HBTQ-litteraturen bland övrigt 

bestånd, men att på vuxen- och barnavdelningen också ha det på enskilda hyllor. Detta 

mycket på grund av att de användare som känner sig obekväma med att gå till HBTQ-

hyllan skall kunna hitta litteraturen på andra ställen. Vi blev själva intresserade av att se 

hur litteraturen var exponerad. Före våra intervjuer med respondenterna på Sollentuna 

bibliotek gick vi runt en stund för att se hur de valt att exponera den HBTQ-relaterade 

litteraturen. På vuxenavdelningen finner vi det svårt att hitta HBTQ-hyllan då den står 

längst in i lokalen. Beståndet som ställts upp är inte så stort. Dock återfinner vi en hylla 

väl synlig i mitten i lokalen som benämns “Ny HBTQ-litteratur”. 

Processchefen menar att det är bra om litteraturen bryts ut på egna hyllor. Genom att 

bryta ut kan biblioteket visa att den faktiskt samexisterar med övrig litteratur och att den 

på det sättet inte blir så stigmatiserad: 

… vill man lyfta ut nånting och peka ut, att de kan vara utpekande har många som 

tyckt. Jag tycker att det må så vara men det är skitsamma om det är utpekande för 

att om det inte pekas ut så är det i princip helt osynligt och då kommer vi 

ingenstans. 

Dock reserverar Processchefen sig för att bryta ut litteraturen för ungdomar då detta kan 

vara en känslig ålder och ingen skall behöva känna obehag eller känna sig utpekad 

genom att gå till en HBTQ-hylla. Man har valt att byta namn på föräldrahyllan och 

istället valt benämningen familjehylla. Processchefen säger att en familj kan se ut på 

många olika sätt, det behöver inte vara specifikt en mamma och en pappa, en moster 
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kan likväl vara ens familj. På både barn- och ungdomsavdelningen ser vi att personalen 

valt att bryta ut böckerna i olika ämnen, t.ex. har “kärlek” fått en egen hylla på 

ungdomsavdelningen. Då vi tittar runt bland ungdomsböckerna upplever vi att det inte 

märks att det finns några HBTQ-böcker här eftersom de är så pass integrerade med 

övrigt bestånd. 

HBT-bibliotekarien är mer skeptisk till att bryta ut böckerna och personalgruppen har 

inte till fullo kommit fram till hur de skall göra med exponeringen på barn- och 

ungdomsavdelningen. När det gäller böcker för yngre barn ser denne inga problem med 

att bryta ut eftersom det ofta är föräldrar som lånar böcker där och då blir det inga större 

problem. Vi iakttar att det finns en specifik hylla för barn som benämns “Genus” och 

även här finner vi ett relativt litet utbud av böcker. När det gäller ungdomsböckerna är 

HBT-bibliotekarien också av åsikten att det är bättre att integrera dem med övrigt 

bestånd, men menar även att det då kan vara svårt att återfinna böckerna. Katalogen kan 

vara svår att hitta i och användarna kanske inte vill gå till disken och fråga. Så på så sätt 

är det bra att kunna bryta ut. Personalgruppen har även pratat om att ha en dynamisk 

lista på hemsidan med HBTQ-litteratur. HBT-bibliotekarien reflekterar: 

Men sen tänker jag att dom som inte är ute efter säg en ungdomsbok som handlar 

om homosexuell kärlek så kommer de inte gå till den hyllan, de kommer gå till den 

andra så kallade ”normalhyllan”, och då kommer de aldrig i kontakt med de här 

böckerna 

Att det är mångfald och ett brett utbud som speglar Sollentuna och samhället i stort är 

våra respondenter eniga om. Utvecklingsledaren menar att en HBT-certifiering 

förhoppningsvis leder till reflektion när personalen köper in litteratur relaterad till 

HBTQ, att de sätter på sig sina normkritiska glasögon och ställer sig frågan; ”Vad 

förmedlar den litteratur och de medier vi har på biblioteket?” 

 

6. Analys 

I denna del kommer vi genom vår normkritiska queerteori analysera de resultat vi 

redogjorde för i kapitel 4. Rubrikerna vi formulerat är utformade utifrån vårt resultat 

samt med relevans för våra frågeställningar. 

 

6.1 HBT-certifieringen som gränsöverskridande projekt 

De anställda på Sollentuna bibliotek tog beslut om att genomgå RFSL:s  HBT-

certifiering utifrån att de hade som mål att arbeta normkritiskt för att inkludera fler 

grupper på biblioteket. Utifrån vad våra respondenter har förmedlat så har utbildningen 

nischats utefter ambitionen att arbeta brett med normkritik och inte enbart fokusera på 

HBTQ-personer. Detta var personalens önskan och helt baserat på deras eget initiativ 

och intresse för att utveckla sitt normkritiska tänk. HBT-certifieringen utgår ifrån 

heteronormen, det tolkar vi som att de utgått från en bas som anses vara det normala, för 

att utifrån det få syn på hur de särbehandlar grupper som avviker från detta. Enligt 

queerteorin är heteronormen konstruerad (Rosenberg, 2002, s. 55). Om utgångspunkten 

varit detta i införandet av ett normkritiskt förhållningssätt på biblioteket så menar vi att 

heteronormen hade varit mer jämlik andra könsidentiteter och/eller uttryck då de hade 

haft samma förutsättningar, alltså en neutral utgångspunkt där ingen norm är 

överordnad den andra. Detta menar vi hade varit en än mer jämställd normkritisk 
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ståndpunkt att utgå ifrån. Dock förstår vi tanken med att utgå ifrån heteronormen då 

Sollentuna biblioteksverksamhet varit ordnad efter den. 

Vår tolkning av valet att välja HBT-certifieringen som grund för denna ambition är att 

det är en omfattande utbildning i normkritik som råkar vara inriktad på HBTQ. Därför 

tänker vi att fokusgruppen kanske lika gärna hade kunnat vara en annan, i och med att 

personalen på Sollentuna bibliotek valt en allmänt normkritiskt nisch. Därmed vill vi 

inte säga att det inte lagts fokus på HBTQ, för det visar det sig att det har. Kanske 

handlar det mer om att man måste börja någonstans med att implementera dessa tankar 

och förhållningssätt hos personalen för att komma vidare mot målet. 

Queer-begreppet inkluderas inte i HBT-certifieringen men när personalen talar om 

projektet så använder de hela begreppet HBTQ. Ifall vi utgår från hur Rosenberg (2002, 

s. 55) beskriver ordet queer så tillräknas betydelsen av begreppet som ett 

avståndstagande för beskrivande attribut av identiteten. Detta innebär för oss att queer-

begreppet inte behöver vara kopplat till könsidentitet eller sexualitet. Därför inkluderas i 

princip alla grupper av människor som inte är en del av en norm då det talas om HBTQ 

i relation till detta projekt. Trots detta menar våra respondenter att de i utbildningen har 

utgått ifrån heteronormen, när vi tolkar det som att de utgår från både heteronormen 

men även normer överlag. 

 

6.1.1  Samhällsklimat 

Processchefen menar att biblioteket lätt blir en avbild av de normer och värderingar som 

finns i samhället och att de under HBT-certifieringen börjat reflektera kring hur dessa 

normer faktiskt reproduceras av personalen själva i den dagliga verksamheten. Detta 

behöver inte bara betyda att biblioteket rättar sig efter heteronormen utan som vi ser i 

Sollentuna så verkar samhället bli mer liberalt gällande könsuttryck och sexualitet, och 

det verkar vara det i sin tur som varit med och bidragit till ambitionerna om att vilja 

förändras. 

Då kommentarerna kring HBT-certifieringen från användarna enligt våra respondenter 

tolkats som överlag positiva eller neutrala så har det också mottagits en del negativ 

respons. Exempelvis har det funnits användare som ställt sig negativa och kallat HBT-

certifieringen “homopropaganda” och velat lämna tillbaka sina lånekort. Här kan vi se 

en viss förståelse för att vissa personer reagerar starkt. Många användare kan känna att 

de blir på-pressade åsikter och värderingar och känner sig exkluderade då de inte själva 

tycker det är nödvändigt eller för den delen förstår syftet med att biblioteket väljer att 

arbeta normkritiskt. Detta menar vi beror på att heteronormen är så starkt förankrad i 

samhället. Hade det queerteoretiska perspektivet varit norm hade dessa problem 

förmodligen inte existerat utan menar vi lett till en acceptans för att människor är olika 

och att samhället bör anpassa sig efter det och inte det motsatta. Vi reflekterar även 

kring huruvida det är nödvändigt för biblioteket att skylta med att hbt- certifieringen 

pågår, då vi menar att detta kan leda till att HBTQ-personer känner sig utpekade samt 

att de kan känna sig än mer exkluderade när de får läsa om den negativa respons som 

mottagits. Samtidigt som en öppen marknadsföring kan leda till att HBTQ-användare 

upplever det som något positivt att biblioteket gör något för dem. Vi frågar oss vad som 

är syftet, ett gott rykte för biblioteket, en insats för HBTQ-personerna, eller både och? 

Att ifrågasätta sina egna värderingar som bibliotekarie är enligt Processchefen ett 

ständigt pågående och krävande arbete och denne tror också att vi om hundra år nått en 
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samhällsutveckling där vi förhoppningsvis ser tillbaka och tycker att det är löjligt att 

detta projekt ens behövde genomföras. Utifrån denna åskådning vill vi mena att 

samhällsutvecklingen går i en riktning där det i framtiden kommer en tid då synen på 

kön och sexualitet kommer omstruktureras i takt med att variationerna på dessa blir allt 

mer synliggjorda. 

 

6.2  Det inkluderande uppdraget 

Ett viktigt syfte med HBT-certifieringen som vi har märkt framkommit under 

intervjuerna är att personalen har velat arbeta mer inkluderande och få med de grupper i 

samhället som faller utanför normen. Med stöd i bibliotekslagen (SFS 2013:801, 2 §) 

där det betonas att alla medborgare skall inkluderas på biblioteket, och lagen mot 

diskriminering av sexuell läggning och kön (SFS 2008:567, kap.1, 4 §) är Sollentuna på 

god väg. Ur queerteoretiskt perspektiv betonas det att heterosexualitet aldrig har 

ifrågasatts på grund av den har ansetts så vanlig och de som befunnit sig inom denna 

norm aldrig behövt känna sig underprivilegierade (Rosenberg, 2002, s. 86). Vi menar att 

många bibliotek brister i sitt demokratiuppdrag då de exkluderar HBTQ-personer men 

vi tolkar att detta exkluderande ofta inte är något de är medvetna om på grund av att 

heteronormen är så pass överordnad att det inte märks att andra sexuella läggningar 

stängs ute. 

Kommunpolitikern menar att biblioteket är ett mötesrum där alla människor skall känna 

välkomna och att det därför är av högsta vikt att arbeta för att ifrågasätta normer för 

kunna inkludera HBTQ-personer. Vi tolkar det som att HBT-certifieringen har gjort att 

man har ifrågasatt heteronormen och att det inom Sollentuna biblioteksverksamhet har 

uppstått ett nytt tänk kring normer och hur dessa exkluderar många människor. Detta 

synsätt tycks ha influerat de instanser som verkar i samband med bibliotekskontexten så 

som kultur- och fritidsnämnden. Genom att börja tänka normkritiskt vilket HBT-

certifieringen haft fokus på så ökar medvetenheten kring mångfald inom Sollentuna som 

kommun. 

 

Processchefen säger att mycket av HBT-certifieringen har handlat om att bli medveten 

om de normer som finns i samhället och att bibliotekarierna faktiskt ingår i denna 

struktur där de är delaktigt i att upprätta hålla dessa normer. Queerteorin (ibid, s. 101) 

talar om normer som ett socialt regelsystem som blir synligt först då någon bryter mot 

dem. Det är vad det normkritiska arbetet på Sollentuna bibliotek handlar om. Vi tolkar 

att det funnits en osynlig maktstruktur som det inte funnits full medvetenhet kring. 

HBT-certifieringen har öppnat upp ögonen för denna struktur och med den nya kunskap 

som bibliotekarierna fått har de kunnat börja se och reflektera kring de normer som 

finns på biblioteket. Vi menar att det inte handlar om att bemöta HBTQ-personer 

annorlunda och särskilja dem ifrån övriga grupper. Det handlar om att ifrågasätta och 

tänka om kring att det är lätt att utgå från att alla är människor är heterosexuella 

och/eller definierar sig inom det kön de är födda i. När en medvetenhet uppstår kring att 

så är inte fallet kan man börja se att alla människor är olika och sluta att särskilja 

grupper och istället börja behandla människor utifrån ett synsätt där alla får lov att 

definiera sig själva. HBT-bibliotekarien menar att det är lätt att falla tillbaka i gamla 

mönster och fastna i dem.  Detta tolkar vi som att det normkritiska arbetet inte är en lätt 

process och att det trots ett synliggörande är lätt att med tiden glömma bort att ständigt 

ifrågasätta sig själv. Vi menar att det finns en problematik när en grupp som till stor del 

domineras utav normen skall börja arbeta med att inkludera personer som faller utanför 

normen, då risken finns att dessa slutar ifrågasätta den maktposition de har och faller 
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tillbaka i de värderingar som fanns förut på arbetsplatsen eftersom de själva inte 

missgynnas av denna maktposition. 

 

 

6.2.1 Bemötande 

Kön och sexualitet skapas genom performativitet, d.v.s. att vi människor genom vårt 

språk och våra handlingar skapar föreställningar kring vad dessa två innebär. Det kan 

t.ex. innebära att vi då en bebis är nyfödd tillskriver denne egenskaper som pojke eller 

flicka (Rosenberg, 2002, s. 70).  Att bemöta användarna ur ett normkritiskt perspektiv 

innebär att låta dessa individer identifiera sig själva menar Utvecklingsledaren. 

Processchefen säger att vi med vårt språkbruk så lätt kan exkludera människor och att 

man genom normkritiken börjar ifrågasätta hur man utrycker sig. Här tolkar vi att 

bibliotekarierna inte nödvändigtvis är personer helt fria från fördomar utan är likt oss 

andra människor i samhället är väldigt färgade av heteronormen och att de i sitt 

språkbruk ständigt reproducerar den. Det tycks behövas en viss reflektion och 

ifrågasättande av sig själv som individ kring vad det är som utstrålas genom språket. 

HBT-bibliotekarien bekräftar att hon alltid sett sig som en ganska öppen och fördomsfri 

person men att det fanns en del att ifrågasätta när personalgruppen väl började diskutera 

frågor kring sexualitet och kön under HBT-utbildningen. Vi blev själva intresserade att 

se huruvida HBT-certifieringen har påverkat bibliotekspersonalens bemötande och vi 

pratade en stund med en bibliotekarie på barn- och ungdomsavdelningen och frågade 

efter HBTQ-böckerna på ungdomsavdelningen. Då de var utspridda så det kändes svårt 

att veta var de fanns. Bibliotekarien var tillmötesgående och öppen i sitt sätt och när vi 

började prata kring beståndet på ungdomsavdelningen var hon var väldigt mån om att 

visa var böckerna fanns. Vi upplevde att det fanns en trygghet och stabilitet i hennes 

bemötande och vi började reflektera kring hur oerhört viktigt språkbruket är vid 

samtalet med en bibliotekarie och det faktiskt kan avgöra ifall man kommer våga gå och 

fråga vid sitt nästa besök.  Dock är det inte en lätt sak att komma bort från det 

heteronormativa språkbruket. Under våra intervjuer med våra respondenter på 

Sollentuna bibliotek benämner de HBTQ-hyllorna ”specialhyllor” och de övriga 

”vanliga hyllan”. Det visar att det inte är lätt att ändra sitt språkbruk. Genom språket får 

vissa människor makten att definiera andra människor och trots normkritiken kan det ta 

tid att omvärdera sig själv och vad ens språk sänder ut för signaler. Ur ett 

queerteoretiskt perspektiv så är önskan att frångå heteronormen i människors dagliga 

samtal med varandra. Det är då problematiskt när personalen i sitt språkbruk ändå låter 

heterosexualiteten stå som mall då de ändrar sitt språkbruk till att bli mer neutralt. Då 

blir referenssamtal kring t.ex. homosexuell litteratur fortfarande det avvikande eftersom 

personalen först måste kringgå tanken att det inte nödvändigtvis är en bok om 

heterosexuell kärlek användaren vill ha. 

 

6.2.2 Bestånd och informationsbehov 

Rosenberg (2002, s. 102) talar om att heteronormativitet består av två bärande principer 

varav den ena är uteslutning där dikotomin “vi och dom” råder, heterosexualitet blir det 

naturliga medan homosexualitet blir det avvikande och problematiska. Den andra 

principen, som är assimilering, innebär att den rådande och priviligierade normen tar till 

sig de grupper som är uteslutna för att göra dem delaktiga i den rådande kulturen. Dessa 
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principer märkte vi av då vi iakttog hur beståndet var exponerat. På vuxenavdelningen 

finns en hylla med ny HBTQ-litteratur väl synlig i lokalen. Vi finner ytterligare en 

HBTQ-hylla som står längst in i lokalen vilken vi upplever varit svår att hitta om man 

inte sedan tidigare är bekant med dess lokalisering. Här blandas både fack- och 

skönlitteratur. Principen kring uteslutning märks också här, vi menar att det lätt blir en 

stigmatisering genom att hyllorna bryts ut då HBTQ-hyllorna då blir till något udda. Det 

finns en risk att dessa böcker pekas ut som avvikande. Att det behöver brytas ut är ett 

tecken på att heteronormen fortfarande råder och att HBTQ-litteratur ses som 

speciallitteratur. 

Processchefen menar att det är genom att exponera HBTQ-litteratur som det blir möjligt 

att göra människor medvetna om att den finns. Då den synliggörs kan den tillslut bli 

betraktad på samma sätt som övrig litteratur. Vi blev medvetna då vi studerade de olika 

hylluppställningarna att det hade varit svårt att återfinna en HBTQ-relaterad bok ifall 

den var inbruten med det övriga beståndet. 

Vi lade även märkte till att personalen på ungdomsavdelningen inte har brutit ut 

böckerna, HBT-bibliotekarien menar att de valt att integrera böckerna med övrig 

litteratur med motiveringen att tonåren är en känslig ålder. Det kan ta emot att behöva 

gå till en specifik hylla för att återfinna en bok.  Då detta är gjort i all välmening går det 

inte låta bli att tänka på att man här anpassar sig till den rådande normen och intar 

positionen att homosexualitet är något som är avvikande och härmed måste undanhållas 

så att det inte skall bli besvärligt för någon. Tonåren är en känslig ålder då kärlek och 

relationer börjar ta mer plats och det kan vara känsligt om attraktion börjar uppstå för 

någon av samma kön då vi lever i ett heteronormativt samhälle. Det är då viktigt att 

kunna finna identifikation i böcker och att dessa är lätta att hitta i bibliotekets 

bestånd.  På samma sätt som att det kan bli en stigmatisering kring att exkludera 

litteraturen så kan det också vara en befrielse för ungdomar inom HBTQ-spektrumet att 

känna sig synliggjorda. Det öppnar upp för diskussioner och en öppenhet inför att 

ifrågasätta heteronormen. 

Då vi iakttog bokuppställningarna på barn- och ungdomsavdelningen blev vi 

uppmärksammade om att böckerna för mindre barn fanns på en specifik genushylla 

märkt med en regnbåge. Här återfinner vi böcker som bland annat handlar om barn med 

två föräldrar av samma kön och böcker kring könsroller. Att ha en specifik hylla på barn 

ses inte som ett problem då föräldrarna ofta går till hyllan, menar HBT-bibliotekarien. 

Trots att HBT-bibliotekarien menar att det är de vuxna som är med och lånar böckerna 

och kan diskutera dessa frågor med barnen menar vi att risken finns att många vuxna 

inte går till den specifika genushyllan utan till de övriga hyllorna och därmed missar 

dessa böcker. Vi tolkar det som att vi människor i stor utsträckning tänker normativt och 

att detta i sin tur styr våra val av litteratur. 

Assimileringsprincipen har sina nackdelar i att man kan gå miste om att återfinna vissa 

böcker, speciellt om man inte vill fråga bibliotekarien, eller som HBT-bibliotekarien 

betonar; att det kan vara svårt att återfinna litteratur genom att söka i 

bibliotekskatalogen. HBT-bibliotekarien menar att en lösning som har diskuterats är att 

ha dynamiska listor på hemsidan kring HBTQ-litteratur. I och med de skilda åsikter som 

fanns kring beståndet och dess exponering började vi själva föra en diskussion med 

varandra kring problematiken med att använda ämnesord som ”homosexuell kärlek” då 

vi aldrig upplevt att heterosexuell finns som ämnesord. Detta visar att det kan vara svårt 

att utforma en bra katalog utan att utesluta HBTQ och göra dem till en avvikande grupp. 
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Genom att utesluta ordet “heterosexuell” som sökterm bekräftas att denna läggning är så 

pass överordnad att den inte behöver namnges. 

Genom diskussionerna som förts inom personalgruppen har vi sett en medvetenhet 

kring exponeringsfrågan och den tycks inte vara en fråga som har ett enkelt svar. Att 

genomföra någon form av utbildning kring detta öppnar upp för att litteratur för HBTQ-

personer blir mer uppmärksammad och synliggjord på biblioteken. Genom HBT-

certifieringen har personalen på Sollentuna bibliotek blivit mer medvetna om att HBTQ-

litteratur till stor del varit osynlig och de har därmed påbörjat ett arbete för att göra den 

synlig på ett helt annat sätt. HBT-bibliotekarien säger att den nu tar plats i rummet på ett 

bättre sätt. 

Det är en god intention att ha litteraturen både utbruten och integrerad men fortfarande 

är det heterosexualiteten som står som utgångspunkt då den får avgöra var böckerna 

skall stå. Vi menar att heterosexualitet som rådande norm är så pass etablerad i våra 

tankar att den är svår att frångå. Då HBT-certifieringen har varit ett initiativ enbart ifrån 

bibliotekspersonalens sida så har de bestämt och reflekterat utifrån sig själva kring hur 

hylluppställningarna ska se ut. Användarna har inte rådfrågats och det har inte heller 

funnits någon diskussion med personer som definierar sig inom HBTQ-begreppet ifall 

de vill att böckerna exponeras. Ur en queerteoretisk position så ser vi detta som att 

personalen sätter sig i sin heteronormativa maktposition och därmed sätter sina egna 

behov i första hand för att verka politiskt korrekta. De tar därmed inte hänsyn till hur 

användarna upplever denna exponering. 

Personalen kan inte veta ifall användarna inom HBTQ-området har känt sig exkluderade 

och haft svårt att återfinna litteraturen. Med de utbrutna HBTQ-hyllorna bestämmer 

personalen vilken litteratur som HBTQ-personer vill läsa. I och med denna exponering 

av HBTQ-litteraturen på speciella hyllor kan risken finnas att användarna istället börjar 

känna sig exkluderade och utpekade som någon konstig grupp som måste få en egen 

hylla. 

 

7. Sammanfattande diskussion 

Genom vår datainsamling kan vi skönja att personalen varit dem som tagit initiativ till 

att HBT-certifieringen skulle genomföras samt att fokus på HBTQ inte varit avgörande 

för att utbildningen skulle väljas. Ambitionen var att arbeta mer allmänt med att bli 

bättre på att inkludera alla människor på biblioteket och detta hänger ihop med att 

samhällsutvecklingen har gått åt det hållet att en ökad demokrati och ett ifrågasättande 

av normer och fördomar i allmänhet är något som får allt större uppmärksamhet. 

Utbildning inom HBTQ-frågor har visat sig genom tidigare forskning vara en bra 

strategi för att interaktionen skall förbättras mellan personal på biblioteket och dess 

användare (Broman & Jäder, 2014, s. 27) Intervjuerna vi genomfört genomsyras också 

av den tron. Inom personalgruppen fanns ett behov av att arbeta för att få in alla grupper 

i samhället på biblioteket. Certifieringen gav därmed möjligheten att reflektera kring 

varför det sker en exkludering av vissa människor, och hur detta går att motverka. 

Folkbiblioteken har ett samhälleligt uppdrag att inkludera minoriteter och arbeta för 

främja demokrati och här menar vi att Sollentuna tar ett stort ansvar genom att vilja 

förbättra sig själva på den arenan, de är så pass måna om detta att de väljer att bekosta 

projektet själva med allt vad det innebär av både tid och pengar. Rent principiellt kan vi 
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tycka det borde ligga i Kulturrådet eller Svensk Biblioteksförenings intresse att 

finansiera projektet då det är tänkt att uppfylla de uppdrag och mål som folkbiblioteken 

står inför. 

En positiv attityd till ett normkritiskt arbetssätt som sådant är också viktigt och har 

också legat till grund för att projektet upplevts givande av våra respondenter som 

medverkat i det. Enligt deras utsagor är detta något som varit gemensamt för hela 

personalgruppen. Detta menar vi har varit inkörsporten till att projektet blivit av och att 

detta är en unik sammansättning för Sollentuna, en drivande personalgrupp där ingen 

varit motsträvig. Denna öppna inställning till normkritiken som sådan vill vi jämföra 

med Currys (2005) studie där det framkom att personalens reaktioner och 

förhållningssätt då de kom i kontakt med HBTQ- frågor var allt annat än det. Det visade 

sig genom denna studie att det är vanligt med fördomar mot de områden som anses vara 

normbrytande. 

 

Vi har genom vår studie av Sollentuna bibliotek blivit upplysta om att det är först när 

man börjar reflektera kring och faktiskt ifrågasätta vilka normer som råder inom en 

personalgrupp som det på riktigt kan börja ske ett arbete med att inkludera människor. 

Brandstedt (2013, s. 7) skriver att det är först när en person placerar sig utanför 

normerna som denne blir medveten om hur pass restriktiva de är. Våra respondenter har 

poängterat att folkbiblioteken är en spegling utav samhället och att det har varit viktigt 

att ifrågasätta den maktposition de befinner sig i som bibliotekarier. Detta kan jämföras 

med vad Stenback & Schrader (2009, s. 38) skriver om homofobi där de menar att detta 

är något som cirkulerar i samhället i stort och även inne på folkbiblioteken. Det är 

därför viktigt att biblioteken som är en del av samhället inte reproducerar dessa 

fördomar utan istället arbetar för att motverka dem. 

 

En stor och viktig del av ett inkluderande av HBTQ-personer på Sollentuna bibliotek 

har varit genom språkbruket i bemötandet av användarna, att börja reflektera över hur 

samtal förs med dem då språkbruk kan vara avgörande för hur välkomna användarna 

känner sig. Curry (2005, s. 73) skriver att ett gott bemötande från en bibliotekarie, 

speciellt för unga inom HBTQ-spektrat kan ha en stor betydelse då det är vanligt att 

dessa personer genomgår en identitetskris under processen då de avslöjar sin 

könsidentitet eller sexuella läggning för omvärlden. Likaså menar Broman & Jäder 

(2014, s. 27) att det är viktigt att bibliotekarierna kan ge referensservice på ett 

avslappnat och öppet sätt för att kunna återfinna det material användarna efterfrågar. 

Om användarna inte känner tillit och trygghet inför bibliotekarien kommer de troligen 

inte fråga någon mer gång. Vi menar att genom det normkritiska tänkandet har 

personalen på Sollentuna bibliotek börjat reflektera över vad de sänder ut för budskap 

genom referenssamtalen. Detta i sin tur öppnar upp för ett klimat där HBTQ-personer 

kan känna sig inkluderade. 

 

Beiriger & Jackson (2008, s. 59) betonar att biblioteken kan göra mycket för att 

könstillhörighet inte skall behöva ha så stor relevans. Ett exempel på detta kan vara att 

användare inte ska behöva fylla i sin könstillhörighet när de ansöker om lånekort. Som 

Utvecklingsledaren betonade skall man bara låta det vara ifall det är så att det inte går 

att avgöra om det är en tjej eller kille som man för referenssamtal med. Vi menar att det 

normkritiska arbetet bidrar till att se bortom sexualitet och kön och istället se till 

individen, vilket också är det som är normkritikens styrka, när individen väl synliggörs 

så är det i sin tur enklare att få syn på och ifrågasätta andra normer. 
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En annan aspekt som varit i fokus för att synliggöra och inkludera HBTQ-personer på 

Sollentuna bibliotek har varit genom beståndet. Det är viktigt att beståndet speglar den 

mångfald som finns i samhället och att alla människor har möjlighet att återfinna böcker 

som de kan identifiera sig med.  Goldthorp (2007, s. 240) menar att en medvetenhet och 

kunskap kring HBTQ-relaterad litteratur behövs bland bibliotekspersonal. Att 

genomföra någon form av utbildning kring detta öppnar upp för att litteratur för HBTQ-

personer blir mer uppmärksammad och synliggjord på biblioteken. Som HBT-

bibliotekarien betonar har HBTQ-litteraturen gått från att knappt finnas till att bli synlig 

på biblioteket. Genom att bli medveten om att lyfta fram den kan detta bidra till ett 

inkluderande. Att synliggöra litteratur genom att lyfta fram den på specifika 

regnbågshyllor är lättare på ett mindre bibliotek då avståndet mellan olika hyllorna inte 

blir så stort menar Pavlov & Westeman (2013, s. 68). Sollentuna bibliotek är ett relativt 

litet bibliotek och dess storlek kan i viss mån bidra till att den exponerade HBTQ-

litteraturen inte kommer att bli fullt så utpekad och stigmatiserad. Frågan om att bryta ut 

eller inkludera litteratur verkar ha varit ett omfattande diskussionsämne på Sollentuna 

bibliotek då normkritik diskuterats. 

 

Chapman (2013, s. 562) framhåller i sin studie kring bibliotekariers attityder inför 

HBTQ-relaterad litteratur för unga att det finns negativa attityder till att köpa in och 

marknadsföra böcker för denna målgrupp på grund av rädsla för att det skall verka 

stötande. På denna front kan vi se att det behövs mer synliggörande och diskussion då 

det fortfarande är lätt att anpassa sig efter heteronormen genom att mena att det kan vara 

känsligt att exponera HBTQ-litteratur för ungdomar. 

 

Vi har också funnit genom vår analys att heteronormen som är utgångspunkten i 

utbildningen kan skapa en del problem och frågor som hade kunnat undvikas om den 

istället utgått från ett queerteoretiskt perspektiv. En queerteoretisk utgångspunkt hade 

enligt oss varit mer neutraliserande och hade givit samma förutsättningar för alla och 

hade inte lett till samma jämförelser och tankar om att vissa grupper kan exkluderas 

genom att fokus läggs på att inkludera andra. 

 

Trots de goda intentioner som finns med HBT-certifieringen så har själva processen 

handlat om hur bibliotekspersonalen skall kunna jobba mer normkritiskt och 

inkluderande men användarna har inte involverats eller rådfrågats kring hur de ser på 

normkritik. Här utesluts faktiskt den grupp man vill inkludera: HBTQ-personerna.  Det 

finns en stor risk att personalen istället för att inkludera HBTQ-personer på biblioteket 

istället stigmatiserar denna grupp och att de genom att pekas ut blir betraktade som 

personer som måste särskiljas ifrån oss andra. 

 

HBT-certifieringen är ett gott alternativ och ett bra steg på vägen för att arbeta 

normkritiskt men tyvärr kan det lätt bli att personalen utifrån sin maktposition som 

bibliotekarier intar rollen som en överförmyndare som vill framställa sig själva som 

fördomsfria och öppna. Men istället blir det den motsatta effekten; att det blir en klyfta 

mellan bibliotekarierna och de personer som de vill inkludera. 

 

Initiativet till certifieringen har kommit ifrån bibliotekspersonalen själva och vi har inte 

heller fått fram någon information kring att användarna har haft ett behov av denna 

certifiering. Därför finns det en risk att använda begreppet HBTQ, det blir lätt att 

människor börjar se dessa personer som en homogen grupp som alla har samma behov.  

 



  
 

27 

Likaså kan många känna att de inte alls känner sig exkluderade på biblioteket utifrån sin 

sexualitet och sitt kön, men att de kan börja känna sig utanför när biblioteket helt 

plötsligt har satt upp en HBTQ-hylla som markerar att här finns en grupp som måste 

synas lite mer, eller genom att det finns foldrar och dekaler som marknadsför HBT-

certifieringen. De goda intentionerna till att göra certifieringen synlig i lokalen kan ha 

effekten att det utanförskap och exkludering som HBTQ-personer kan känna istället 

förstärks genom detta synliggörande. 

 

Med hjälp av queerteorin och dess ifrågasättande av normer rörande sexualitet och kön 

har vi fått chansen att på djupet undersöka vad ett normkritiskt förhållningssätt har gjort 

för Sollentuna bibliotek. Då biblioteket vi undersökt i vår intervjustudie själva tänker 

normkritiskt i och med HBT-certifieringen så har queerteorin blivit ett bra stöd för att 

förstå de tankegångar som vi fått fram under våra intervjuer. Teorin har också fått oss 

att problematisera normkritiken och se hur svårt det kan vara att ifrågasätta och sluta 

reproducera de normer som råder. 

 

Intervjustudien som metodval har vi upplevt som en styrka då den gett oss möjlighet att 

sätta oss djupare in i en specifik verksamhet och noggrant undersöka vad HBT-

certifieringen har haft för betydelse för Sollentuna bibliotek. Om vi hade haft mer tid på 

oss samt mer resurser hade vi funnit det givande att använda oss utav en mixad metod 

och tillsätta olika fokusgrupper med flera av bibliotekets bibliotekarier samt dess 

användare för att få se hur de upplever HBT-certifieringen. 

De brister och problem som finns i vår undersökning menar vi är baserade på vårt val av 

respondenter. Det har blivit mycket fokus på Processchefen och HBT-bibliotekarien och 

detta kan ge en ganska snäv bild av vad HBT-certifieringen har inneburit. Dessa 

personer har varit starkt involverade i processen vilket har gett oss värdefull 

information, men med fler respondenter ur bibliotekspersonalen hade vi kunnat få en 

bredare och mer objektiv bild. Likaså hade vår intervju med RFSL kunnat ge oss 

värdefull information kring vad HBT-certifieringen innebär på ett högre plan. Vår 

respondent Kommunpolitikern som valdes ut i stället gav tyvärr inte så mycket 

värdefull information, detta vill vi tro beror mycket på att intervjun skedde via mail. Då 

vi personligen är positivt inställda till HBT-certifieringen som sådan och även till ett 

normkritiskt förhållningssätt överlag, så har vi stundtals haft svårt att hålla oss helt 

neutrala och kritiska till vår undersökning. Om vi hade varit mer skeptiska hade vi 

troligtvis hittat fler infallsvinklar i vårt skrivande, likaså hade intervjufrågorna kunnat se 

annorlunda ut. 

 

7.1 Framtida forskning 

De få studier som gjorts inom HBTQ och folkbibliotek i Sverige har lagt fokus på 

bibliotekarierna och dess uppfattningar kring inkludering av HBTQ-personer. Vi menar 

att studier kring hur användarna upplever hur de blir bemötta och synliggjorda på 

biblioteket vore av stor och nödvändig vikt. Här bör det fokuseras både på personer som 

definierar sig inom HBTQ-spektrat och de som faller utanför. Det vore intressant att 

undersöka hur användarna har upplevt HBT-certifieringarna i Sollentuna och 

Hallonbergen. Det är lätt att man i vår position låter bibliotekarierna tala medan 

användarna, som är de som biblioteket arbetar för, lätt hamnar i skymundan. 
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Likaså skulle det behövas studier liknande den Ann Curry (2005) genomförde där 

forskarna arbetar anonymt genom att utöva rollspel för att få en realistisk bild av en 

verklig situation. Genom sådana oförberedda undersökningar kan mycket dold 

information framkomma kring bibliotekariernas attityder. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguiden 

DEL 1. Ämnesöversikt 

 

1. HBT-certifieringen 

 

2. Normkritiskt arbete 

 

3. Framtidsvision 

 

DEL 2. Intervjufrågor 

 

Vi inleder med att informera respondenten om studiens syfte. Därefter diskuterar vi 

etiska aspekter såsom konfidentialitet. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor Processchefen 
 

1. HBT- CERTIFIERING 

 

1. Vad har din roll varit i HBT- certifieringsprocessen? 

 

2. Vad är bakgrunden till att ni väljer att genomföra certifieringen? 

 

4. Hur valdes medlemmar till HBT- gruppen? 

 

5. Vad är din åsikt kring processens upplägg och innehåll? 

 

6. Vad har dina kollegor haft för inställning till detta? 

 

2. NORMKRITISKT ARBETE 

 

1. Vad innebär det för er att arbeta normkritiskt? 

 

2. Hur påverkar certifieringen inköp och exponering av material? 

 

3. Finns det någon tidigare erfarenhet/kompetens av normkritiskt arbete/utbildning 

hos personalen? 

 

4. År 2009 lades diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck 

till i diskrimineringslagen. Hur har detta påverkat er verksamhet? 

 

5. Hur skulle ni bemöta en radikalt icke- normkritisk användare i ett referenssamtal 

t.ex.? 

 

6. Finns det någon ambition om att inkludera det digitala biblioteket i det 

normkritiska förhållningssättet? 

 

3. FRAMTIDSVISIONER 

 

1. Hur skulle du föreställa du dig det ideala HBT- biblioteket? 

 

2. Hur skulle programverksamheten kunna utformas ur ett HBT- perspektiv? 

 

3. Kommer marknadsföring av programverksamhet och biblioteket i allmänhet 

färgas av detta? 

 

4. Vilken är den största personliga och professionella lärdom du tar med dig ifrån 

detta? 

 

Avslutning: Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor HBT-bibliotekarien 

 

1. HBT-CERTIFIERINGEN 

 

1. Vill du berätta varför ni på Sollentuna bibliotek valde att genomgå en HBT-

certifiering? 

 

1.1 Hur har du upplevt dessa månader? 

 

2. Vilken reaktion har ni mött ifrån användarnas sida angående certifieringen? 

 

3. Vilka förändringar har du sett inom personalgruppen gällande attityder och 

tankesätt kring normer under er certifiering? 

 

4. Hur kommer ert bibliotek skilja sig ifrån det bibliotek det var innan certifieringen 

jämfört med hur det kommer vara efter certifieringen? 

 

2. NORMKRITISKT ARBETE 

 

1. Hur kommer ett normkritiskt förhållningssätt påverka er biblioteksverksamhet? 

 

2. Hur kan andra grupper än HBT-personer som faller utanför normen inkluderas i 

ert arbete? 

 

3. Vilken risk finns det att vissa användare kan känna sig bortprioriterade då 

mycket fokus läggs på normkritik och HBT-frågor? 

 

3. FRAMTIDSVISIONER 

 

1. Hur kommer ni att använda er certifiering då det gäller att marknadsföra ert 

bibliotek? 

 

2. Hur anser du att man kan göra det fysiska rummet på biblioteket mer HBT-

vänlig? 

 

3. Hur skulle programverksamheten kunna utformas ur ett HBT- perspektiv? 

 

4. Vad tror du att denna certifiering kommer ha för betydelse/verkan för ert bibliotek 

och för Sollentuna Kommun? 

 

Avslutning: Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor Utvecklingsledaren 
 

1. HBT-CERTIFIERINGEN 

 

1. Vad anser du att en HBT-certifiering kan innebära för ett folkbibliotek? 

 

1.2 Vilka fördelar ser du med att gå en HBT-utbildning gem fört med att som 

bibliotek inte har gjort det? 

 

2. Varför skall folkbiblioteken fokusera på just HBT-personer? Kan det finnas en 

risk att vissa användargrupper känner sig exkluderade då ett stort fokus läggs på 

HBT i certifieringen? 

 

2. NORMKRITISKT ARBETE 

1. Varför skall folkbibliotek arbeta normkritiskt? 

 

1.1 Hur kan bemötandet färgas utav ett normkritiskt förhållningssätt? 

 

2. Hur kan man bemöta en användare som är kritiskt till HBT-certifieringen och 

normkritiken? 

 

3. Hur bör ett folkbibliotek tänka då de köper in medier efter att de genomgått en 

certifiering, kan risken finnas att det blir mer fokus på HBT-relaterad relaterad 

litteratur så att annan litteratur hamnar utanför? 

 

4. Hur anser du att det fysiska rummet kan utformas ur ett HBT-perspektiv? 

 

5. Hur kan man utforma en programverksamhet ur ett normkritiskt perspektiv? 

 

3. FRAMTIDSVISIONER 

 

1. I höstas lades en motion fram av ledamöter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

till kulturnämnden i Stockholm att Stockholms Bibliotek bör bli HBT-certifierade. 

Hur ställer du dig till att lagstifta kring att arbeta normkritiskt och med HBT-frågor 

på bibliotek? 

 

2. När ett bibliotek fått sin certifiering, vad har du för råd hur man kan använda 

denna certifiering i sin marknadsföring? 

 

Avslutning: Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor Kommunpolitikern 
 

1. Vad tycker du om att Sollentuna bibliotek valt att HBT-certifiera sig? 

2. Vad tror du att denna certifiering kommer innebära för biblioteksverksamheten? 

3. Vad tror du att det kommer betyda för Sollentuna Kommun? 

4. Vad har du upplevt för reaktioner inför certifieringen? 

5. Driver ni någon form av arbete kring HBT-frågor inom Kultur-och 

fritidsförvaltningen, eller inom kommunen i övrigt? 

6. Vad anser du att ett normkritiskt förhållningssätt kan innebära för Sollentuna 

bibliotek? 

 

Avslutning: Är det något mer du skulle vilja tillägga?
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