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Abstrakt 
 

Engelsk titel: Contradistinguish to include: an interview study about the LGBTQ-shelf 

in public libraries 

 

Some Swedish public libraries choose to have their LGBTQ-litterature on a certain 

shelf. Using qualitative interviews we sought to understand what six patrons with a 

personal investment in LGBTQ matters expect from the collection. We aim to examine 

what thoughts, feelings and perceptions they have concerning the LGBTQ-shelf 

(regnbågshylla). Does the shelf contribute to a more normcritical approach, or does it 

compromise LGBTQ-patrons right to privacy? 

 

The results show an ambivalence: a majority of the informants did not want the shelf, 

stating it to be too much of a statement using it. Although the shelf in itself was 

criticized the informants saw it as an appreciated initiative from the library. Using queer 

theory as a theoretical framework we learned about how our informants reasoned about 

the LGBTQ-shelf. We have come to the conclusion that the patrons would prefer that 

the LGBTQ- themed literature was a part of the regular collection. However all the 

informants praised the idea of a digital LGBTQ-shelf as an alternative to the physical 

shelf. 

 

Nyckelord 
 

Regnbågshylla, HBTQ, queerteori, normkritik, heteronormativitet, folkbibliotek.  

 

 

Tack 
Vi vill tacka våra respektive som gett oss fint stöd under arbetets gång samt till våra 

korrekturläsare. Ett särskilt tack vill vi ge till våra informanter som deltagit i studien.   
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1 Inledning och bakgrund 
 

Den kulturella sektorn, där bland biblioteken, har ett visst ansvar när det kommer till att 

tillhandahålla trygga, positiva platser där människor som identifierar sig som HBTQ ska 

kunna utvecklas (Vincent, 2015). Bakgrunden till Vincents artikeln är unga HBTQ-

personers utsatthet för trakasserier och därmed behovet av synlig och öppen information 

och litteratur. Att synliggöra HBTQ-litteratur på biblioteket kan bland annat ske genom 

så kallade regnbågshyllor där HBTQ-relaterade medier samlas för att visa på 

mångfalden i samhället samt ifrågasätta den heterosexuella normen. 

 

Att bryta ut medier relaterade till en viss grupp kan vara problematiskt då gruppen 

sällan är homogen. Att känna sina användare och deras behov skapar möjlighet att 

bygga ett relevant bestånd. Är däremot biblioteksbestånd daterat, eller om det upplevs 

som oväsentligt för målgruppen kommer användaren söka sig någon annanstans för att 

finna den efterfrågade informationen (Baker och Wallace, 2002, s. 61). Genom 

regnbågshyllor har personalen ett önskemål att på ett synligt och lättillgängligt sätt 

erbjuda HBTQ-relaterad media till användarna, men vad kan följderna av ett utbrutet 

bestånd bli utifrån ett queerteoretiskt perspektiv? Vi undrar hur användarna själva ser på 

regnbågshyllor då vi anser att de saknas i kontexten. Vi undrar vilka attityder och tankar 

som finns kring utbrytningen av HBTQ-relaterad media.  

 

 

1.1 HBTQ 
 

Akronymen HBTQ står för homo- och bisexuella, transpersoner och queer. H:et och 

B:et står för sexuell läggning, T:et avser transsexuella, transvestiter och andra 

könsöverskridande identiteter och Q:et för queer som står för både identitet, 

normkritiskt förhållningssätt samt en akademisk teoribildning. Ibland innefattar 

akronymen även ett L som står för lesbiska kvinnor och I som representerar 

intersexuella personer (Berg och Wickman, 2010, s. 8).  

 

Som definitionen ovan visar är HBTQ-personer ingen homogen grupp och vi är 

medvetna om det problematiska i att sammanlänka människor i en gruppkonstellation. 

En grupp är något som konstrueras på olika sätt, antingen genom födsel eller att 

slumpmässiga händelser skapar en tillhörighet som inte aktivt eftersträvats (Rosenberg, 

2002, s, 60). För många människor som kommer ut som HBTQ kan den nya 

grupptillhörigheten, som blir en realitet i samband med komma ut-processen, vara helt 

främmande och inget som faller sig naturligt. Att skapa ett socialt band till en grupp 

menar Rosenberg tar tid (Rosenberg, 2002, s, 60).    
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1.2 Problemformulering  

 

Genom regnbågshyllor skapas ett ifrågasättande av heteronormativiteten som är rådande 

i den sociala hierarkin i samhället (Herz och Johansson, 2015). Susann Schaller (2011) 

problematiserar dock kring det ambivalenta i att i biblioteksmiljö möta människor som 

identifierar sig som HBTQ. Dels efterfrågas öppenhet och synlighet samtidigt som det 

finns ett stort behov av anonymitet och diskretion. Det finns en längtan av tillhörighet 

och igenkännande som kan skapas genom synliggörande (Schaller, 2011, s.109).  

 

Vidare beskriver Schaller den stora skillnaden av informationsbehov som finns mellan 

individer som öppet identifierar sig som HBTQ och personer som ännu inte kommit ut, 

något som vi tror är sammankopplat med en ung användargrupp. Hur ska bibliotekarier 

förhålla sig till en användargrupp som inte är homogen när syftet är att bryta ut och 

samla en viss typ av bestånd på en specifik hylla riktad till en minoritet?  

 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur biblioteksanvändare med ett personligt 

engagemang till HBTQ uppfattar exponering av HBTQ-litteratur genom regnbågshyllor. 

Vi utgår från följande frågeställningar i vår uppsats: 

 Vilka uppfattningar framkommer gällande regnbågshyllor inom 

användargruppen?  

 Vad vill användarna se att regnbågshyllan innehåller? 

 Hur ser användarna på en digitala regnbågshylla i förhållande till den fysiska 

regnbågshyllan? 

 Hur bidrar regnbågshyllan till ett normkritiskt förhållningssätt?  

 

 

1.4 Avgränsning  
 

I vår studie har vi valt bort biblioteksanvändare som inte har ett personligt engagemang 

inom HBTQ och studien behandlar inte användargruppen barn. Då studien bygger på 

användarnas upplevelser har vi inte intervjuat bibliotekspersonal. Vi har valt bort 

bibliotekstypen universitets/högskolebibliotek då den saknar relevans för vår uppsats.   
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2. Tidigare forskning  
 

Här ger vi en kort överblick över forskningen som bedrivits inom biblioteks- och 

informationsvetenskap i relation till HBTQ mellan åren 2000-2016. Vi har inte gjort 

någon nämnvärd avgränsning när vi tittat på den tidigare forskningen utan inkluderar 

både folkbibliotek, skolbibliotek och universitet/högskolebibliotek. En svårighet kring 

forskningen är terminologin då begrepp förändras och blir daterade.  

 

Ämnesområdet är relativt ungt, men vi kan urskilja vissa teman inom forskningen: 

bemötande, informationsbehov, bestånd och tillgänglighet.  

 

Majoriteten av den tidigare forskningen vi har tittat på kommer från USA och Kanada. 

Det är viktigt att ha i åtanke de skillnader som finns mellan det nordamerikanska 

samhället i förhållande till det svenska. Vi syftar främst till politiska, juridiska och 

religiösa olikheter som påverkar forskningen och problematiserar till viss del hurvida 

det går att applicera resultaten till svenska förhållande. Dock saknas det en svensk 

kontext när det kommer till forskningen om HBTQ i förhållande till biblioteks- och 

informationsvetenskap och därför har vi valt att ha med den nordamerikanska 

forskningen. I Sverige har vi funnit uteslutande kandidat- och magisteruppsatser inom 

ämnet. 

 

 

2.1 Historisk bakgrund 
 

Som nämnts ovan är forskningen kring HBTQ inom biblioteks- och 

informationsvetenskap relativt ung, men har vuxit sedan 1990-talet. År 1924 grundades 

the Society for Human Rights i Chicago och var den första amerikanska organiserade 

gruppen som arbetade för sociala frågor rörande homosexuella (Lukenbill, 2002). I 

slutet av 1960-talet, ungefär samtidigt som Stonewallupproret i New York 1969, 

grundades American Library Associations (ALA) Social Responcibilities Round Table 

vars syfte var att utbilda bibliotekarier i mångfaldsfrågor (Adler, 2015). Under 1970-

talet öppnade The National Archives of Lesbian and Gay History i New York och är en 

av få homosexuella bibliotek och arkiv i USA. Majoriteten av dessa bibliotek drivs av 

olika organisationer men också av universitet (Lukenbill, 2002).  

 

 

2.2 Bemötande och informationsbehov 
 

Biblioteket ska vara en trygg plats för alla, men att söka efter en viss typ av information 

kan upplevas som utlämnande, därför är mötet mellan användare och bibliotekarie av 

största vikt för upplevelsen i sin helhet (Curry, 2005, s. 65). Ann Curry har bedrivit 

forskning kring bemötandet av HBTQ-relaterade referensfrågor på 20 olika 

folkbibliotek i British Columbia. En testperson ställde samma frågor på de olika 

biblioteken och observerade följande kriterier: kroppsspråk, första ord i svarsmeningen 

samt hur enkelt bibliotekarien kunde finna informationen som efterfrågades. Resultatet 
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visade att många bibliotekarier var obekväma i referenssamtalet samt hade svårt att 

tillhandahålla information (Curry, 2005).  

 

I en studie från 2007 undersöktes hur servicen gentemot lesbiska låntagare såg ut på 

folkbiblioteken i Skottland. Populationen för undersökningen var lesbiska kvinnor som 

läste lesbisk litteratur. Definition av lesbisk litteratur är: litteratur skriven av lesbiska 

kvinnor, handlar om lesbiska kvinnor eller att den innehöll lesbiska karaktärer 

(Goldthorp, 2007). Grunden till studien var att se om lesbiska kvinnor var i behov av att 

läsa identifierande litteratur för att motverka utanförskap till följd av stereotypiska 

tankemönster och diskriminering. Genom enkäter besvarade av lesbiska kvinnor, 

utvärdering av respektive biblioteks hemsida samt intervjuer med bibliotekarier visade 

resultatet att det fanns många brister i hur biblioteken förhöll sig till kvinnorna 

(Goldthorp, 2007). En av slutsatserna forskaren kom fram till var att det krävs mer 

forskning kring lesbiska och bisexuella kvinnors och deras informationsbehov. Vidare 

uppgav bibliotekarierna som blev intervjuade att de saknade kunskap kring ett 

normkritsikt bemötandet av lesbiska och bisexuella samt hade bristfällig kunskap kring 

lesbisk litteratur (Goldthorp, 2007, s. 240 ff.).       

    

 

För personer som identifierar sig som HBTQ är komma ut-processen en väsentlig del av 

identitetskapandet. Bharat Mehra och Donna Braque presenterade år 2011 en studie av 

bibliotekets roll under komma ut-processen. Studien bygger på studenter vid University 

of Tennessee, Knoxvill, som identifierar sig som HBTQ och deras syn på biblioteket. 

Många av studenterna kommer från strikt religiösa och/eller politiskt konservativa hem 

och saknar därför stöd för sin läggning i sin direkta närhet. Genom kunnig personal, 

positiva förebilder och lättillgänglig information kan biblioteket vara en plats som 

bidrar till en stärkt positiv självbild under komma-ut processen (Mehra och Braque, 

2011).  

 

Det finns en ambivalens i informationsbehovet hos personer som identifierar sig som 

HBTQ, dels efterfrågas ett öppet förhållningssätt kring ämnet med synlighet och 

exponering, samtidigt finns en önskan om anonymitet och diskretion (Schaller, 2011, s. 

109). På University of North Carolina deltog studenter i en studie vars syfte var att 

undersöka informationsbehovet hos studenter som identifierar sig som HBTQ. 

Studenterna ingick i en fokusgrupp med kompletterande enskilda intervjuer. Frågorna 

studenterna fick besvara rörde deras informationsbehov, och hur biblioteket är som plats 

för HBTQ-personer. Alla informanter bekräftade tesen att det finns ett speciellt 

informationsbehov där det huvudsakliga behovet låg i att få kontakt med andras 

erfarenheter för att själv skapa en identitet och komma ut som HBTQ. Det som 

försvårade informationssökningen var hur studenterna skulle använda sökorden i 

katalogen samt hur bibliotekets personal bemötte dem (Schaller, 2011, s. 105, 109).   
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2.3 Tillgänglighet  

Stephanie Mathson och Jeffrey Hancks (2007) jämförde utlåningsmomentet för HBTQ-

material i förhållande till andra böcker på Central Michigan University’s Park Library 

under ett års tid. Studien gick ut på att se i vilken grad som HBTQ-relaterad litteratur 

lånades i självutchekningsmaskiner eller över disk i förhållande till annan litteratur. 

Bakgrunden till studien är att många moment på biblioteket sker digitalt. Bland annat, 

informationssökningen och till viss del också läsningen. En bidragande faktor till 

anonymitet är att kunna läsa e-böcker och fulltextartiklar digitalt. Dock sker själva 

utlåningen till viss del manuellt vilket motverkar anonymiteten. Forskarna tar upp 

stigmat kring HBTQ och hur digitala hjälpmedel kan motverka detta (Mathson och 

Hancks, 2008, s. 28f.). Kriterier för de utvalda böckerna i Mathson och Hancks studie 

(2008) var bland annat: skönlitteratur, fakta, att de berörde komma ut-processen samt 

olika homosexuella läggningar. Studien visade att HBTQ-relaterad litteratur i större 

utsträckning lånades ut via självutcheckningsmaskiner, dock var det inte stor marginal 

(Mathson och Hancks, 2007).  

 

Många människor som identifierar sig som HBTQ har någon gång under sitt liv blivit 

ifrågasatta och trakasserade till följd av sin sexuella läggning och för att kunna skapa en 

positiv självbild är det viktigt att att ha likasinnade förebilder, något som litteraturen 

kan erbjuda (Hughes-Hassell, Overberg och Harris, 2013). För att få tillgång till olika 

livsskildringar genom litteratur krävs ett relevant och aktuellt biblioteksbestånd av både 

fiktiv och icke fiktiv litteratur. Hughes-Hassell, Overberg och Harris undersökte träffar 

på sökord i 125 skolbibliotek i södra USA. Sökorden som användes var: gay, lesbisk, 

homosexuell och transsexuell. Resultatet visade på en underrepresentation av HBTQ-

litteratur och litteraturen som fanns att tillgå var ofta daterad och irrelevant vilket kan 

leda till ett ännu större utanförskap. 

 

 

2.4 Bestånd 
 

Jamie Cambell Naidoo (2013) har undersökt vilken rådande norm som finns i barn- och 

ungdomsbeståndet på 39 folkbibliotek i USA. Utifrån studien, som bygger på intervjuer 

och statistik, har Naidoo utvecklat kriterier för att tänka normkritiskt kring medier på 

biblioteket. Resultatet visade att beståndet till stor del bygger på en heterosexuell norm 

vilket skildrar “traditionella” familjekonstellationer vilket kan verka exkluderande för 

bland andra regnbågsfamiljer (Naidoo, 2013).  

 

Under samma tema bedrev Williams och Deyoes (2014) en studie för att undersöka 

mångfalden i barn- och ungdomsbeståndet på olika folkbibliotek i USA. Studien 

undersökte olika grupper i samhället, bland annat människor som identifierar sig som 

HBTQ, utifrån en checklista. Kriterier för listan var bland annat att se till vilken ålder 

lämpar sig litteraturen för, är den fri från stereotyper och är den utgiven under en viss 

tidsperiod. (Williams och Deyoe, 2014). Resultatet visade att 15 % (326 folkbibliotek, 
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207 skolbibliotek och 237 universitets- och högskolebibliotek) saknade HBTQ-titlar 

från kriterielistan (Wiliams och Deyoe, 2014, s. 110).  

   

 

Shannon M. Oltmann (2015) bedrev en liknande studie som Williams och Deyoes där 

hon slumpmässigt undersökte bredden på HBTQ-utbudet i två amerikanska staters olika 

skolbibliotek. Att ha ett brett utbud inom HBTQ, menar Oltmann, kan öka förståelsen 

hos övriga elever för HBTQ-personer. Platserna där undersökningen bedrevs 

identifierades som antingen republikanska eller demokratiska beroende på valresultatet i 

delstatsvalet 2012 och skolbiblioteken valdes ut beroende på huruvida de hade en 

bibliotekskatalog online eller ej. I undersökningen arbetade forskaren med en 

litteraturlista baserad på fyra årliga litteraturpris med speciellt fokus på HBTQ där 110 

titlar valts ut och eftersökts i skolbiblioteken. Resultatet visade att i princip alla 

bibliotek hade minst en av böckerna på listan, som mest 86 böcker (Oltmann, 2015).       

 

 

2.5 Vanliga metoder och sammanfattning  
 

Forskningen vi har tittat närmare på bygger både på kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Då undersökningarna i många fall bygger på upplevelser är majoriteten av 

dessa undersökningar baserade på kvalitativa metoder som intervjuer och observationer 

(Kvale och Brinkman, 2014, s. 46). I undersökningar rörande bestånd och klassifikation 

är kvantitativa enkäter den vanligaste metoden för datainsamling då syftet är att mäta 

hur verkligheten ser ut.  

 

Forskningen kring HBTQ och bibliteks- och informationsvetenskap har berört liknande 

teman återkommande under tidsperioden vi har tittat på och fortfarande är transpersoner 

den gruppen inom samlingsbegreppet HBTQ som är underrepresenterad. 

 

 

3. Teoretiska perspektiv  
 

Vi bygger studiens teoriram kring queerteori med dess centrala kritik av 

heterononormativiteten. Teorin bygger på principen inkludering och exkludering vilka 

vi redogör för nedan (Rosenberg, 2002, s. 100). Genom användarnas samtal kring 

regnbågshyllans innehåll, fördelar samt nackdelar, tolkar vi utsagorna utifrån ett 

queeranalytiskt förhållningssätt. Vi anser att det är relevant att utgå ifrån denna 

teorigrund då vi undersöker hur biblioteken genom sina regnbågshyllor kan medverka 

till- eller motverka heteronormativitet.  

 

3.1 Queerteori 

Begreppet queer har i Skandinavien inte den politiska laddning som det har i 

Nordamerika och Storbritannien utan är primärt ett akademiskt begrepp. I Nordamerika 

och Storbritannien däremot präglas begreppet av människors erfarenheter genom 
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historien  av utanförskap och förföljelse till följd av heteronormativiteten som 

överordnad struktur i samhället (Brade, Lundell och Mohr, 2013). Begreppet som 

används i dag myntades under tidigt nittiotal i USA, bland annat använde litteratur- och 

filmvetaren Teresa de Lauretis begreppet queerteori 1990. Hon använde det som en 

motreaktion till det traditionella “Gay and Lesbian Studies” där hon ifrågasatte 

sammankopplingen mellan homosexuella män och kvinnor (Kulick, 2005, s. 9ff.).  

 

Syftet med teoribildningen är att problematisera och ifrågasätta heterosexualiteten som 

av naturen det självklara levnadssättet, det vill säga heteronormativitet. Sexualitet är 

socialt konstruerat och därmed styrt av vad som anses normalt. För att teorin ska vara 

applicerbar krävs ett motstånd mellan olika grupperingar, i det här fallet homosexualitet 

och heterosexualitet (Rosenberg, 2002, s. 63).  

 

En av förgrundsgestalterna inom queerteorin är den amerikanska professorn Judith 

Butler som förde fram tesen att kön är en imitation utan original, vi konstruerar manligt 

och kvinnligt efter det som anses eftersträvansvärt. Det finns således ingen identitet 

bakom könet utan identitet konstrueras av könsuttrycket, vad vi anser är manligt 

respektive kvinnligt (Butler, 1990, s. 33). Butler beskriver fenomenet som den 

heterosexuella matrisen som bygger på tanken om två fasta könsroller: kvinnligt och 

manligt som är varandras motpoler. Dessa könsroller upprätthåller en viss maktordning 

för det som anses vara accepterat och norm (Rosenberg, 2002, s. 71). Att se på världen 

utifrån ett binärt könssystem innebär att det endast finns två kön, manligt och kvinnligt. 

Män är av naturen maskulina, kvinnor i sin tur feminina och genom att vara varandras 

motpoler attraheras de av varandra vilket beskrivs som en heteronormativitet. Att 

ifrågasätta dessa normer kallas normkritik.  

 

 

3.2 Heteronormativitet  
 

Heteronormativitet handlar främst om socialt förankrade kontexter som berör 

människors levnadssätt i förhållande till normen (Hertz och Johansson, 2015, s. 1010f.). 

Hur vi socialt bygger upp vår vardag och våra levnadssätt. Det vanligaste sättet att 

använda heteronormativitet inom forskningen är att se det som ett hierarkiskt system där 

människor kategoriseras i olika grupper utifrån sexualitet och levnadssätt (Hertz och 

Johansson, 2015, s. 1013).   

 

Begreppet heteronormativitet bygger på två principer där den första är exkludering. 

Exkludering innebär att en helhet delas in i kategorierna vi och de där uteslutningen av 

avvikelse sker, den ena gruppen underordnas således den andra. Den grupp som 

exkluderas, faller utanför ramen för normen, och anses vara avvikande. Normen i det 

här fallet är den heterosexuella normen som anses vara mer önskvärd (Rosenberg, 2002, 

s. 102).  

 

Den andra principen är inkludering vilket innebär att det finns en slags universell 

mänsklighet med rådande levnadssätt där den underordnade gruppen ska ansluta sig till 
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de överordnades villkor, så kallad assimileringen utan att ifrågasätta. Genom 

assimilering behöver inte den överordnade gruppen rätta sig efter det faktum att den, 

liksom alla andra grupperingar i samhället, är en liten del i ett större sammanhang. 

Eftersom det finns så pass stora olikheter inom grupperna blir det svårt för den grupp 

som förväntas anpassa sig att leva upp till den överordnade gruppens krav och normer 

(Rosenberg, 2002, s. 102f.).   

 

Genom att värdera människor utifrån en grupp kan en person tillskrivas egenskaper som 

inte nödvändigtvis behöver stämma överstens med individens egen självuppfattning. Då 

det inte finns gruppneutralitet uppfattas den underordnade gruppen som utanför och 

annorlunda (Rosenberg, 2002, s. 102f.). För den överordnade gruppen finns inget behov 

att lyftas fram och förklaras då den anses vara norm och det naturliga valet.    

 

 

4. Metod 

Vår uppsats bygger på användarnas upplevelser av regnbågshyllan som vi genom semi-

strukturerade kvalitativa intervjuer fått ta del av. Vi har efterfrågat åsikter, tankar och 

känslor för att urskilja vissa teman som är relevanta för vår undersökning (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s. 45). Förutsättningen är en väl utarbetad intervjuguide (se bilaga 1) 

med tematiska frågor som öppnar upp för följdfrågor under intervjuns gång, samt 

möjliggör flexibilitet i frågornas följd (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 166). 

Intervjuerna fungerar som som en djupgående datainsamlingsmetod då de medverkande 

uppmanas formulera sig fritt kring ämnet (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 41).  

 

4.1 Urval 

 
Till grund för uppsatsen ligger sex intervjuer med biblioteksanvändare som har ett 

personligt engagemang inom HBTQ-frågor. Inledningsvis hade vi problem med hur vi 

skulle påbörja vår studie med tanke på frågans något känsliga natur. Vi började med att 

kontakta RFSL i hopp om att få tillgång till medlemmar att föra en intervju med. När 

denna metod drog ut på tiden valde vi istället att direkt kontakta ytliga bekantskaper vi 

visste var engagerade i HBTQ-frågor och bad dem medverka. För att få fler informanter 

till vår studie frågade vi våra första intervjupersoner om de kunde tipsa oss vidare i en 

snöbollskedja (Wildemuth, 2009, s. 121). Under processens gång fick vi både be om 

tips, men också spontana rekommendationer från informanterna själva. När kedjan 

stoppade gick vi tillbaka till utgångspunkten med det egna nätverket och på så vis 

började vi om processen. I ett fall avbokade en informant en bokad intervju till följd av 

personliga skäl och i två andra fall drog korrespondensen ut på tiden så pass att vi ej 

hade möjlighet att fullfölja processen. Sammanlagt har vi gjort sex intervjuer. I ett av 

intervjufallen fick vi via mail in några kompletterande tankar som intervjupersonen 

upplevde att hen missat att säga under själva intervjun vilket tyder på att personen 

ytterligare reflekterat kring frågorna som ställdes. Informantens engagemang är till stor 

nytta för oss då det empiriska materialet berikats med ytterligare en infallsvinkel.  
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4.2 Genomförande  
 

Vi har utgått från varsin person som vi vet har ett personligt engagemang inom HBTQ 

och därefter fått ytterligare namn av dessa. Då vi fått namnet på presumtiva informanter 

har vi tagit en direktkontakt och föreslagit tid för intervju relativt omgående. Att inte ha 

en mellanhand som kontaktförmedlare upplever vi som effektivt då vi själva har haft 

möjlighet att styra över förloppet. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte samt i 

ett fall via Skype. På grund av våra olika bostadsorter har vi utfört intervjuerna var för 

sig, men efteråt lyssnat på varandras ljudfiler. Ett problem som kan uppstå med 

uppdelade intervjuer är att vi saknar full förståelse för den andres intervju då vi inte 

varit närvarande. Vi har inte haft möjlighet att se informantens kroppsspråk vilket kan 

ha betydelse för samtalet då det är en del av förloppet (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 

131f.).   

 

Vi har intervjuat personer på olika platser i södra Sverige. Två av intervjuerna skedde i 

informanternas hem, två i intervjuarens hem, en på ett café, samt en över Skype. Att 

utföra intervjun på en plats de tillfrågade känner till väl upplever vi som en god 

förutsättning för en avslappnad och trygg intervju då våra frågor bygger på personliga 

ställningstaganden (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 137f.). Vad som upplevs som tryggt 

för informanten kan å andra sidan upplevas som otryggt för oss som intervjuar då vi 

befinner oss på en plats som vi inte känner till vilket i ett av fallen gjorde oss något 

obekväma. I ett av intervjutillfällena var informantens minderåriga barn närvarande 

vilket till viss del påverkade informantens koncentration negativt då hen var tvungen att 

ägna uppmärksamhet åt sitt barn.   

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner. Intervjuerna varierade 

i tid, men tog inte längre än 22 minuter. Att intervjuerna tog olika lång tid förklarar vi 

utifrån att informanterna uttryckte sig olika. Vissa svarade kort på frågorna medan andra 

resonerade mer. Dock upplevde vi att det informanterna valde att delge oss var relevanta 

data för vår studie. 

 

En av intervjuerna skedde, som ovan nämnt, via Skype, trots att vi under intervjun såg 

personen kan den här typen av intervjuform påverka informanten då tekniken utgör en 

del av själva intervjun. Kvale och Brinkman kallar detta fenomen för icke-människor, 

när en utomstående faktor påverkar kontexten (Kvale och Brinkmann, 2014, s.135f). I 

vårt fall kan en intervju via Skype ha negativa effekter i form av uteblivet kroppsspråk 

och om tekniken strular brister i tonläge och svårigheter att uppfatta vad informanten 

säger. I andra fall kan däremot en datorstödd intervju underlätta om intervjupersonen 

har svårigheter att lämna sitt hem, eller den plats där hen befinner sig. Om personen 

lider av social fobi eller som Kvale och Brinkmann (2014) nämner, känner skam inför 

den synliga kroppen (s. 191).  
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4.3 Etiska aspekter 
 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de etiska frågor som kan dyka upp under 

intervjuprocessen. Vi har varit noggranna med att ta del av tidigare forskning i ämnet 

innan vi påbörjat våra intervjuer för att se vilka forskningsetiska problem som kan 

uppkomma. Det vi har tittat specifikt på är vilken typ av metod som varit mest 

förekommande i forskningen samt hur forskare hanterat problematiken med att 

kategorisera människor till en grupp.  

 

Innan intervjun har vi beskrivit syftet, processen samt informerat den tillfrågade om att 

denne när som helst har rätt att avbryta intervjun eller hoppa över frågor, på så sätt har 

de kunnat ge ett informerat samtycke (Kvale och Brinkman, 2014, s. 107). 

 Intervjupersonerna är anonyma och våra ljudinspelningar kommer endast att nyttjas i 

syfte av analys för detta arbete. Konfidentialitet är i det här arbetet en viktig fråga då 

intervjuerna behandlar personliga erfarenheter och tankar. Därför har vi i vår resultatdel 

använt oss av fiktiva, könsneutrala namn. Vi kommer därför att genomgående referera 

till personerna som hen i den löpande texten.  

 

En etisk aspekt som uppdagats under intervjuernas gång är att vi i vissa fall inte känt oss 

helt bekväma med hur vi ska samtala om HBTQ. En anledningen är att informanterna 

själva i de fallen samtalat runt ämnet istället för att beröra det direkt. Då vi har ansett att 

informantens sexuella läggning eller könstillhörighet ej varit relevant för uppsatsen har 

vi inte gått in på det vilket kan vara en anledning till den ibland obekväma stämningen 

som uppstått. Om båda parter känner sig obekväma kan det påverka intervjun på ett 

hämmande sätt vilket kan ha konsekvenser för resultatet. En obekväm stämning tror vi 

kan leda till en ökad risk att informanten inte svarar helhjärtat eller sanningsenligt på 

frågorna.   

 

 

4.4 Analysmetod  
 

Efter transkriberingen har vi påbörjat analysprocessen genom att först läsa igenom 

texten för att se helheten av det empiriska materialet. Därefter har vi återigen läst 

texterna, denna gång mer djupgående och plockat ut vissa delar som återkommer i de 

olika intervjuerna och fört in dessa i en tabell för att tydligt se en struktur. Därpå har vi 

åter läst texterna och fört in informanterna i tabellen under respektive del som de tar upp 

under intervjun. Tabellen redovisas i kapitel 5. Utifrån de olika delar som tabellen 

bygger på har vi brutit ner dessa till större teman vilka vi tittar på i vår analys: 

  

1. Synlighet och lättillgänglighet  

2. Identitet, grupp och innehåll 

3. Ambivalens och utpekande faktorer 

4. Barn och ungdomar 

5. Digital regnbågshylla och dubbelplacering 

6. Alternativ till regnbågshyllan  



  
 

11 

 

För att analysera vårt resultat har vi utifrån det teoretiska ramverket vi redogör för i 

kapitel 3, åter tittat på våra teman som framkommit i det empiriska materialet. Från 

queerteorin har vi sedan kunnat applicera begreppen normkritik och 

heteronormativitet för att besvara våra frågeställningar.  

 

 

5. Resultat  
 

Vi har valt att bygga upp en narrativ analys utifrån intervjuerna där vi rekonstruerar 

informanternas berättelser och sammanfogar dem till en helhet (Kvale och Brinkmann, 

s. 268). Följaktligen kommer vi att sammanfläta de olika informanternas svar under de 

sex olika teman vi presenterade i kapitlet ovan. Detta för att belysa delar som lyfts fram 

samt för att ha en tydlig struktur.  

 

När vi påbörjade genomläsningarna av intervjuerna insåg vi snabbt att vissa delar stack 

ut och nämndes antingen av flera informanter eller kärnfullt av någon. För att bättre 

kunna urskilja vilka av de tillfrågade som ansåg vad, valde vi att göra en tabell över 

intervjupunkterna som var intressanta för vår studie. Detta underlättade vårt arbete och 

gjorde det enklare för oss att orientera oss i intervjuerna, prioritera budskap samt få en 

övergripande bild av det empiriska materialet. Att vissa namn placerats inom parentes 

betyder att informanterna berörde ämnet utan att gå närmare in på det. Vi anser att det är 

viktigt att få med dessa i vårt resultat då det visar på hur våra informanter tänker och 

resonerar.  

 

 

5.1 Presentation av informanter  

 
Här nedan presenterar vi kort våra informanter. Samtliga sex intervjuade bor i södra 

Sverige, två är studenter, fyra är yrkesverksamma och en har barn: 

 

 Cay är i trettioårsåldern och arbetar med samhällsfrågor.  

 Nicko är i trettioårsåldern och bor tillsammans med sin partner och deras 2-åriga 

barn. Hen arbetar inom sjukvården.  

 Mika är i tjugoårsåldern och arbetar inom kultur.  

 Charlie är i tjugoårsåldern och utbildar sig till socionom.  

 Robin är i trettioårsåldern och arbetar med hantverk inom kultursektorn. Hen 

bor tillsammans med sin partner.  

 Kim är i tjugoårsåldern, bor tillfälligt i Sverige där hen studerar psykologi. Hen 

är engagerad i RFSL. 
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5.2 Tabell 1 
 

Informanternas tankar kring regnbågshyllan 
      

Inkluderande 
  

Charlie 
  

Cay 

Utpekande effekt Robin Kim 
 

Nicko Mika Cay 

Utpekande effekt för ungdomar Robin 
 

(Charlie) Nicko 
 

Cay 

Rädsla att regnbågshyllan blir stereotypisk 
 

Kim 
 

(Nicko) Mika 
 

Kvaliteten är viktig 
 

Kim 
 

(Nicko) 
  

Ett statement att gå till regnbågshyllan Robin 
   

Mika Cay 

Man kan hitta sådant man annars inte skulle ha hittat 
 

Kim 
    

Positiv till barnhyllan 
 

Kim Charlie 
   

Viktigt med ett brett sortiment Robin 
 

Charlie 
   

Viktigt att hela HBTQ-spektrumet representeras 
 

Kim 
    

Om delar av HBTQ-spektrumet saknas kan det bidra 

till en missvisande bild 

 

Kim 
    

Dubbelplacering viktig 
    

Mika 
 

Föredrar att regnbågslitteraturen står tillsammans med 

det övriga beståndet  

   

Nicko Mika Cay 

Hyllan antyder att HBTQ-personer är annorlunda 
   

(Nicko) Mika 
 

Som ung behöver man vara trygg i sig själv för att 

våga gå dit 

     

Cay 

Lyfta fram regnbågslitteratur som en del av det 

vanliga beståndet 

    

Mika 
 

Positivt att det blir enklare att hitta regnbågslitteratur Robin Kim Charlie 
  

Cay 

Positiv till den digitala regnbågshyllan Robin Kim Charlie Nicko Mika Cay 

Föreslår alternativ till regnbågshyllan 
    

Mika Cay 

Önskar att regnbågshyllan var en ickefråga 
 

Kim 
 

Nicko 
 

Cay 

 

 

 

 

5.3 Synlighet och lättillgänglighet 
 

När vi frågar Cay vad hen tänker när ordet regnbågshylla kommer på tal dyker genast 

orden inkludering och synliggörande upp. Flera av de andra informanterna säger samma 

sak. Charlie är positivt inställd till hyllan och börjar med att berätta hur glad fenomenet 
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regnbågshylla gör hen. En av de viktigaste aspekterna som Charlie ser är att man genom 

biblioteket kan ta del av HBTQ-litteratur i det offentliga. Hen beskriver biblioteket som 

en plats som, till skillnad från samhället i stort, välkomnar alla och att hyllan kan utgöra 

en del av det. 

 

En annan aspekt som flera av de tillfrågade belyser är att hyllan är speciellt hjälpsam för 

de som letar efter den typen av litteratur. Robin beskriver regnbågshyllan som ett 

verktyg för att hitta sådant som annars kan vara svåråtkomligt: ”Det är ju helt perfekt 

hjälp på vägen”, säger hen och lyfter också fram att det underlättar för både unga och 

gamla. Lättillgängligheten är ett återkommande tema under intervjuerna. Kim tror att 

vissa besökare kanske väljer att gå dit av nyfikenhet eller för att de påminns om den 

typen av litteratur. Kanske gäller detta i synnerhet de som inte är så insatta i ämnet. 

Nicko säger såhär; ”Fördelarna är ju att det blir lättare för mig som vill låna eller ta del 

av information som riktar sig till mig som homosexuell […] då vet ju jag att det finns 

mer för mig där”. Flera verkar också tro att en regnbågshylla på barnavdelningen 

underlättar för föräldrar. De som vill låna regnbågslitteratur till sina barn kan bara gå 

fram till hyllan och välja något utan att behöva leta igenom hela barnavdelningens 

utbud. 

 

De flesta av de tillfrågade är kritiska till regnbågshyllan, men ser dock positiva aspekter 

av att ha en sådan hylla. I vårt samtal med Cay resonerar hen sig fram till att en 

regnbågshylla kan signalera att biblioteket är till för alla och att lyfta fram HBTQ-

litteratur visar detta. Senare under intervjun förklarar hen sig så här; ”[...] ifall jag går 

förbi ett café eller en restaurang eller en affär där det sitter uppe en regnbågsflagga så 

känner jag mig... då känns det som ett ställe jag blir positivt inställd till och det känns 

inkluderande”. 

 

 

5.4 Identitet, grupp och innehåll 
 

När informanterna tillfrågas om vad de helst vill se i en regnbågshylla så verkar alla 

vara överens; det viktigaste är bredd och kvalitet. Det finns också en oro att HBTQ-

litteratur ska vara synonymt med homo- och bisexualitet och glömma de andra delarna 

av spektrumet. 

”För också när man tänker på vad folk diskuterar om HBTQ så då är det ju väldigt ofta 

just asså homo-bi som man tänker. Man tänker liksom att HBTQ är synonymt med 

sexualitet det har inte med ens identitet att göra”, säger Kim. Det är väldigt viktigt för 

flera av de tillfrågade att hyllan inte bara fokuserar på sexualitet utan låter 

identitetsfrågan ta plats och att transsexualitet ska få sitt utrymme. ”Så brett det bara 

går”, säger Robin när hen tillfrågas och funderar samtidigt; ”Det är lite knepigt också 

om man ska få in en feministisk tanke i det också eller om det mer ska vara HBTQ. Det 

är svårt att dra gränsen ibland”. 

 

När vi frågar Mika om ett önskat innehåll i en regnbågshylla så svarar hen att det är 

viktigt att det finns två olika sorters litteratur; det behövs både facklitteratur som 
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behandlar HBTQ och skönlitteratur som gör det samma. Kim tar i sitt resonemang den 

tanken vidare: 

”[...] så är det ju också ganska mycket såna Hollywood-versioner av HBTQ-personer, 

[...] man märker att det kanske inte är en HBTQ-person som har skrivit boken och att 

den blir lite skev i sina skildringar av hur det är att vara inom HBTQ-spektrumet”. 

Charlie har tankar om en önskad bredd på sortimentet; ”Inte bara könstillhörighet och 

sexualitet utan också etnicitet och funktionshinder och andra intersektionella 

egenskaper”, hen fortsätter ”biblioteken och andra offentliga inrättningar ska ju 

representera befolkning, man får ju inte osynliggöra människor av annan 

könstillhörighet och det är så bra att det här uppmärksammas mer och mer. Det ligger i 

tiden och det är så skönt att det äntligen lossnar”. 

 

Kim tänker på det faktum att även om hyllan innehåller HBTQ-litteratur så finns den 

inte bara där för HBTQ-personer utan kommer att brukas av de olika 

användargrupperna som besöker biblioteket. En annan faktor hen väljer att ta fasta på är 

vem som väljer ut innehållet i en regnbågshylla, hens tankar rör vid att hyllan blir en 

representation av vad HBTQ-communityt är för personer som inte är insatta. Det finns 

tankar både om att hyllan speglar sina tilltänkta användare och att hyllan kanske bara 

uppvisar en stereotyp bild som hyllans inköpsansvariga har av HBTQ-personer. Hen 

anser att det är viktigt att få rätt representation och variation i böckerna och att det inte 

bara är titlar om HBTQ-personer, skrivna av cispersoner
1
. Just den frågan berör också 

Nicko som tror att hyllans innehåll nog inte är särskilt utvecklat och poängterar att 

hyllan ofta inte är så stor; ”Nej, jag är rätt så tveksam till att den representerar mig”. 

Nicko förklarar att hyllan ger hen en känsla av att hen bör känna en samhörighet; ”Då 

ska jag känna att här är likasinnade, här är sådana som jag kan känna igen mig i”. 

 

5.5 Ambivalens och utpekande faktorer 
 

Trots att alla sex intervjuer berör positiva faktorer med regnbågshyllor så finns det 

också en ambivalens hos de allra flesta vi pratar med och ordet kluven används flera 

gånger. ”Man kan ju tro att man har mer litteratur och medier om det som 

regnbågsbegreppet innefattar. Men jag tror inte att det är så, man har bara plockat ut och 

gjort speciellt, visar upp det som nåt... som om det vore någonting annorlunda”, säger 

Mika när vi frågar vad hen har för spontana tankar angående regnbågshyllan. I sin 

intervju återkommer Mika ständigt till en tanke om att en regnbågshylla bryter ut 

litteratur i onödan. Att HBTQ-litteratur lyfts fram ur sortimentet på det sättet tror flera 

av informanterna signalerar att HBTQ är något avvikande och apart. Det kan vara bra 

att uppmärksamma HBTQ-frågor men att en hylla inte gör att folk läser mer, tvärt om, 

istället tänker flera att det kan ta emot att ställa sig framför en sådan hylla. Robin tror att 

det kan vara motigt för människor i alla åldrar att gå till hyllan och flera har dragit 

slutsatsen att brukandet av hyllan kanske hänger på hur trygg användaren är i sin 

identitet. 

                                                
1 Cisperson beskrivs av RFSL som en person som identifierar sig som det kön hen haft sedan födseln.  
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I vårt samtal med Nicko förklarar hen att det finns ett behov av att sortera in människor 

i fack, ”Ja, då tillhör jag den gruppen. Jaha, vad innebär det? […] Man får ju lite en 

stämpel. Det kan betyda så mycket som man själv inte är medveten om”. Mika har 

liknande tankar och säger; ”[…] det är lite som att bryta ut efter, efter hudfärg eller vad 

som helst”. Också i Kims intervju tas detta upp och hen menar att det kan ha en 

exotifierande effekt på en minoritetsgrupp och att detta kan göra att man som användare 

känner sig utpekade. När vi pratar med Mika om vad syftet med regnbågshyllan 

egentligen är så påpekar hen att det är en god tanke, men att det blir fel. ”[...] det måste 

väl ändå komma från ett välment ställe, att det ska synas och finnas och att folk ska hitta 

till det”, säger Mika 

 

Både Cay och Kim beskriver en utopisk bild av ett samhället där regnbågshyllan är en 

ickefråga. ”I själva utopin ska det inte behövas […] Det här är liksom människor 

jämlika med varandra och har lika mycket värde i samhället. Men så ser det ju inte ut. 

Och det är ju det som är problemet att man behöver väl liksom lyfta upp vissa grupper 

för att visa på att det inte är jämlikt”, säger Cay. Nicko har liknande funderingar och 

önskar att det inte fanns något behov av en regnbågshylla. Istället hoppas hen på att den 

typen av litteratur ska komma att genomsyra hela sortimentet. Men vägen till det här 

idealet är kantad av en diskussion som Cay kallar ständig och beskriver som en 

inneboende konflikt; är det okej att särskilja och peka ut en grupp människor i 

syfte att inkludera dem? 

 

En viktig sak som Cay tar upp är att alla som är intresserade av hyllan och identifierar 

sig som HBTQ-personer kanske inte är öppna med det. Det finns människor som inte 

har något intresse av att komma ut och det finns de som ännu inte gjort det. För dem är 

den här typen av hylla förmodligen en väldigt laddad plats. Charlie, som i övrigt är 

väldigt positiv till regnbågshyllan påpekar: ”heteronormativiteten i resten av biblioteket 

är så väletablerad att man ifrågasätter inte ens den uppdelningen”. 

 

 

5.6 Barn och Ungdomar 
 

Fem av våra informanter var överens om att ungdomar var en särskilt utsatt grupp. När 

vi frågar Mika om hen i sina tonår skulle ha använt regnbågshyllan tar hen upp en 

intressant aspekt ”Mm, jag har alltid varit... jag har väl alltid känt att jag stått lite 

utanför normen, sökt mig till den typen av medier och så. Så det hade jag nog gjort. 

Men jag tror också det beror på helt... hur stark man är i sig själv. För mina föräldrar 

tyckte inte om att jag läste sånt, om jag skulle berättat det för dem. Så jag kan ju tänka 

mig att om jag hade varit på biblioteket med min mamma så hade hon nog inte tyckt om 

att jag stod och tittade där, inte förbjudit mig, men fnyst”. Det Mika här nämner som en 

nackdel är ständigt återkommande. Också Charlie spekulerar kring detta men kommer 

fram till att regnbågshyllan är fördelaktig då man själv inte behöver köpa den typen av 

litteratur och tar upp att det som ung kan vara skönt att slippa be sina föräldrar betala 

den typen av böcker. 
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När ungdomar tas upp som användargrupp berörs ett stigma i samband med 

regnbågshyllan. Robin säger ”[...]det är folk som kan bli uthängda i klassen eller nåt att 

det blir som en utpekad hylla. Så, det finns ju det problemet också. Att då vet alla vad 

man går och tittar på när man går till den hyllan” och förklarar att det säkert är jobbigare 

när man är yngre, att det är känsligare då. Cay är av samma åsikt men är, precis som 

ovan nämnt, ambivalent i frågan; ”[...] att vara tonåring kan väl va en rätt jobbig period 

överhuvudtaget. Och då kan ju en sån hylla antingen underlätta, ifall man är ganska 

säker på sin identitet men ändå... ja, men är ute efter den typen av litteratur och det blir 

enklare att hitta. Medans att ifall man inte är det så kanske det känns jättejobbigt och 

jätteutpekande med den typen av hylla [...] om man till exempel är en klass på ett 

bibliotek och sen så finns det ju alltid de lite, ska man säga, stöddiga eller liksom... 

mobbningsbenägna personer som ska förlöjliga, 'Jaha, vad är det här för töntigt, vem 

vill låna en bok där?' liksom. Då kanske man också känner att 'Okej, vad är det här för 

nånting?' […] man blir ju väldigt utpekad och sticker ut om man själv skulle behöva stå 

upp och säga 'Ja, men jag tycker att det är jättebra!'”. 

 

Nicko säger att hen tror att det är vi vuxna som efterfrågar en regnbågshylla för 

ungdomar. Som ung snurrar tankarna och identitetsfrågan är väldigt komplicerad. Hen 

tror att stigmat kring HBTQ-frågor speglas i hyllan vilket gör att det blir ett slags 

statement att gå fram till den. 

 

Regnbågshyllan för barn har informanterna tankar kring. Charlie som överlag är positiv 

till regnbågshyllor berättar att hen gärna skulle besöka den på barnavdelningen om hen i 

framtiden skaffar barn. Kim har liknande tankar när vi pratar med hen och uppskattar att 

en hylla på barnavdelningen gör det enklare för de föräldrar som vill hitta hbtq-litteratur 

till sina barn. 

 

Mika påpekar att barn sällan går till biblioteket själva och ser på barnhyllan som en 

service åt föräldrarna. Men tankarna på att barn också ser på världen på ett annat sätt 

berörs; ”[...]barn till exempel tänker jag inte själva uttrycker det behovet att gå till en 

specifik hylla för att hitta till exempel genusmedvetna böcker eller böcker med 

regnbågsfamiljer [...] Det finns ju massa olika exempel på hur man kan ha mångfald i 

barnböcker och jag tror inte att barn specifikt uttrycker ett behov av att såhär 'nä nu har 

jag läst alldeles för många böcker med pojkar i huvudrollen, nu behöver jag läsa 

någonting annat' utan det tänker jag är ett väldigt såhär vuxet perspektiv”, säger Cay. I 

Nickos intervju får vi ta del av en liknande tanke; ”Jag funderar mest på vad som skulle 

finnas på de olika hyllorna. För ett barn till ett homosexuellt par till exempel söker ju 

kanske inte något annorlunda, de tittar ju inte på, de är ju barn som vilka som helst. De 

ser ju inte som att de behöver ha en viss litteratur för det”, berättar Nicko, som själv har 

ett barn, och fortsätter; ”och jag tror någonstans att det är vi vuxna som efterfrågar det”. 
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5.7 En digital regnbågshylla och dubbelplacering 
 

Samtliga informanter var positiva till en digital regnbågshylla. ”[...] om man tycker att 

det är på nåt sätt obekvämt att ta sig för såna frågor så då kan det ju liksom vara till 

personers förtjänst att man kan göra lite mer anonymt”, säger Kim och gör en poäng av 

att man genom en digital regnbågshylla kan slippa stigmat från samhället och från 

vänner. Att den digitala hyllan är ett bra alternativ håller Robin med om, hen tänker att 

det är bra för dem som känner att det är jobbigt att gå till den fysiska hyllan. Att en 

digital regnbågshylla kan göra det möjligt för användare att sitta hemma och leta medier 

tror Mika är bra och flera av de andra informanterna pekar på att anonymitet är en viktig 

aspekt. 

 

Nicko har en tanke om att den digitala regnbågshyllan kan hjälpa hen att hålla sig mer 

ajour med vad som kommer ut och berättar om ett förlag hen tycker om som skickar ut 

boktips per mail. Charlie tar upp något liknande och tror att en digital regnbågshylla är 

bra om man inte är säker på vad man söker. 

 

En av de fördelarna som Mika tar upp med en digital regnbågshylla är att innehållet inte 

exkluderas från det övriga beståndet. I flera av intervjuerna har det nämnts att 

dubbelplacering är av stor vikt. Många tar upp att det är bra att man inte måste gå till 

regnbågshyllan för den typen av litteratur utan att den också kan finnas i de övriga 

hyllorna. 

Mika menar att det ska vara möjligt för människor att råka på en bok och att det är bra 

att slumpmässigt plocka fram en bok man kanske annars inte valt. Att regnbågshyllan 

ska ha en inkluderande effekt tror Mika inte på och har tankar om att de som skulle 

behöva gå till hyllan inte gör det; ”Jag tror ju att homofober till exempel, om man ska 

dra det till det extrema, de kommer ju aldrig att plocka upp en sån bok eller ens titta på 

den hyllan. Däremot kanske de råkar plocka upp den när de strosar och letar efter 

någonting. Och de som redan letar efter det kommer att hitta det ändå”. 

 

 

5.8 Alternativ till regnbågshylla 
 

Att det ska finnas, som ovan nämnt, en digital regnbågshylla är alla överens om. Cay 

tycker att en digital regnbågshylla kan ersätta den fysiska. Den digitala kan samla 

titlarna så får man själv gå och plocka dem ur de ordinarie hyllorna. Det verkar överlag 

vara viktigt att HBTQ-titlarna ska stå tillsammans med de andra författarna. Hen 

fortsätter; ”[...] man har ett ansvar att faktiskt, så det finns ju inte så mycket att köpa 

liksom för utgivningen ser ju ut som den gör, men att man då ändå har ett ansvar för att 

det som finns också finns tillgängligt och även kanske lyfta fram det på något sätt. […] 

Men ifall man skyltar böcker eller har teman eller så om man liksom gör aktiva val för 

att lyfta fram böcker som kanske sticker ut eller inte är helt utifrån normen”. Den tanken 

är hen inte ensam om, det kommer många spontana tankar om att belysa HBTQ-

litteratur på ett sätt som inte innefattar en regnbågshylla. Det finns alternativ och Mika 

anser att det är bättre att bibliotekspersonalen väljer att skylta den typen av böcker lite 
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extra. Om det är tema kärlek på biblioteket anser hen att det är ett perfekt tillfälle att 

plocka fram också HBTQ-litteratur. Mika poängterar att man inte ska göra en stor grej 

av det, istället ska man lyfta fram de titlarna som en del av det ordinarie beståndet som 

man vill tipsa om. 

 

Mika som tidigare nämnde att hen tror att det hade varit problematiskt att gå fram till en 

regnbågshylla med sina föräldrar erbjuder en lösning i att kunna plocka omärkta HBTQ-

titlar ur det vanliga sortimentet. Det hade underlättat då hens föräldrar inte skulle veta 

vad för typ av bok det var hen lånade. Också i det fallet kan den digitala regnbågssidan 

utgöra en viktig faktor. Man kan på nätet planera vad det är man vill låna innan man ens 

kommer in på biblioteket. 

 

Att det bara är en hylla med böcker tror Cay inte är tillräckligt. Om hyllan ska finnas där 

så anser hen att det krävs att man satsar mer aktivt på temat HBTQ med skrivarverkstad 

och författarsamtal med HBTQ-författare. 

 

 

6. Analys  
 

Här nedan kommer vi att analysera det empiriska materialet vi redogjort för i kapitel 5 

utifrån ett queerteoretiskt förhållningssätt.  

 

6.1 Gruppen i förhållande till normen  
 

Det är tydligt att flera av våra informanter har ett flertal reflektioner över 

regnbågshyllornas innehåll. Frågor kring vem som väljer ut innehållet kommer också 

upp; är det en person som är insatt i HBTQ-frågor? Hyllan ska gärna spegla sin 

tilltänkta användargrupp på så sätt att HBTQ-personer också är välrepresenterade bland 

författarna till böckerna. Hur böckerna är skrivna och av vem har några av 

informanterna valt att betona lite extra vilket även den tidigare forskningen tar upp. 

Flera forskare, däribland Naidoo (2013), Williams och Deyoes (2014) samt Oltmann 

(2015) har undersökt mångfalden i biblioteksbeståndet utifrån både checklistor och 

litteraturpris för att se hur pass normkritiskt det är. Genom att visa på en bredd i 

litteraturen av olika levnadsätt och familjebilder kan man öppna upp för en kritik mot 

heteronormativiteten där det heterosexuella levnadssättet anses vara det önskvärda 

(Rosenberg, 2002, s. 100). 

  

Tankar kring att hela HBTQ-spektrumet måste representeras nämns upprepade gånger 

av informanterna. Det är viktigt att HBTQ-personer inte ses som en homogen grupp och 

många vill att också etnicitet, funktionshinder och andra intersektionella egenskaper ska 

få ta plats i hyllan, något som Berg och Wickman beskriver som en ny inriktninig inom 

queerteorin (Berg och Wickman, 2010, s. 83). Det finns en tydlig oro över att innehållet 

ska vara missvisande och stereotypt. Att hyllan ska ha en inriktning som speglar 

sexualitet snarare än identitet är också en oro och en mångfacetterad hylla är därför 
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väldigt viktigt. Hos några av våra informanter finns också en uppfattning om att de ska 

och bör känna en samhörighet med andra användare av hyllan och att deras intressen 

och känslor ska finnas där. Det faktum att hyllan inte enbart är till för dem utan för alla 

väcker tankar om att hyllan inte kommer att uppvisa en rättvis bild av HBTQ-

communityt. Tiina Rosenberg (2002) problematiserar kring att visa på människor 

utifrån en grupp, vilket hon menar kan tillskriva egenskaper som inte nödvändigtvis 

stämmer överrens med individens egen självuppfattning (s. 58f.). Att synliggöra HBTQ-

material genom regnbågshyllor kan leda till att gruppen fortsätter stå utanför normen då 

den uppfattas som icke-vanlig och problematisk till skillnad mot den heterosexuella 

gruppen som är norm och som inte behöver förklaras eller synliggöras. Norm definierar 

Rosenberg (2002) som ett slags regelsystem som härleder från ett ideal som den 

utomstående gruppen ska rätta sig efter. En norm blir först synlig när någon bryter mot 

den (s. 101).    

 

 

6.2 Ett normkritiskt förhållningssätt     
 

Att lyfta fram HBTQ-litteratur genom regnbågshyllan visar på andra alternativa 

levnadssätt än den heterosexuella livsstilen, vilket framhäver ett normkritiskt 

förhållningssätt. Att öppet lyfta fram olikheter och alternativ kan ses som ett statement 

från bibliotekets sida då normer utmanas. Alla informanterna har positiva saker att säga 

om regnbågshyllan. Att biblioteken satsar på HBTQ-material och att den 

användargruppen prioriteras är uppskattat, vilket i förlängningen kan motverka ett 

utanförskap (Goldthorp, 2007).  Att få ta del av HBTQ-litteratur i det offentliga nämns 

som fördelaktigt, detta för att det tidigare inte varit accepterat. Personer som identifierar 

sig som HBTQ har varit del av en kultur som stått en bit utanför samhället. Bibliotekets 

inkluderande syfte är efterlängtat och att göra plats för minoriteter i en heteronormativ 

allmänhet välkomnas då gruppen synliggörs i relation till den heterosexuella gruppen 

(Rosenberg, 2002, s. 63).  

 

En informant berättar att hens läggning inte var accepterad i hemmet och saknade stöd i 

sin familj som ung. Om utbudet av HBTQ-litteratur för unga människor är synligt ökar 

toleransen hos alla unga som besöker biblioteket (Hughes-Hassel, Overberg och Harris, 

2013, s. 10).  Att man som ung slipper be sina föräldrar att köpa litteratur och medier på 

temat HBTQ kan vara värdefullt för många. Det är därför viktigt att det finns ett utbud 

av HBTQ-litteratur för unga människor. Dock verkar det finnas ett väldigt litet behov av 

att den litteraturen samlas i en specifik hylla. Flera av de tillfrågade vittnar dock i sina 

intervjuer om att de själva hade funnit det känsligt att besöka en regnbågshylla när de 

var yngre.  

 

När det gäller de yngre barnen väcks frågan om vem regnbågshyllan egentligen är till 

för. Flera av våra informanter vittnar om att barnhyllan är en förlängning av 

vuxenhyllan då uppfattningen är att barnens hylla inte är ett resultat av vad barn vill ha 

eller efterfrågar utan snarare finns där för att underlätta för föräldrarna. Speglas 

barnboksbeståndet av mångfald som visar på olika livsvillkor och levnadssätt ökar 
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förståelsen och därmed empatin vilket kan leda till ett normkritiskt tänkande (Williams 

och Deyoe, 2014, s. 98).   

 

I intervjuerna tas upp att det finns ett önskemål om att det som finns i regnbågshyllan 

istället genomsyrade hela biblioteket. Att behovet av en speciella hylla inte fanns då 

HBTQ-litteratur var en ickefråga och sågs som vilken annan litteratur som helst. Att 

istället för specifika hyllor arbeta genomgående normkritiskt menar Curry (2005) 

motverkar utanförskapet av HBTQ-personer. I förlängningen leder det till ett mindre 

utpekande klimat vilket informanterna vittnar om. Genom ett inkluderande bemötande 

hos bibliotekspersonalen känner sig användaren välkommen och trygg (Curry 2005, s. 

73).  

 

6.3 Heteronormativitet   
 

Återkommande är tanken på att man bryter ut litteratur från beståndet för att det är 

något annorlunda. Heteronormativiteten bygger på att det står i motpol till en annan 

grupp som är avvikande. Således kan intrycket av HBTQ som något annorlunda 

förstärkas genom att synliggöra medier i regnbågshyllan. De böckerna behöver brytas ut 

för att de inte passar in i det vanliga beståndet vilket kan förklaras utifrån begreppet 

exkludering, vi och dem. Genom att se homosexualitet som en minoritet förstärks 

heterosexualiteten som majoritet (Rosenberg, 2002, s. 100). Användare som besöker 

hyllan kan få en känsla av att de pekas ut på ett obekvämt sätt då gruppen står i 

förhållande till en annan.   

 

Heteronormativiteten bygger på en given könsordning som bestämmer över den sociala 

kontexten (Hertz och Johansson, 2015, s. 1012). Litteratur knuten till HBTQ står med 

andra ord utanför den rådande normen. Inkludering av en grupp innebär att den 

underordnade gruppen, i det här fallet HBTQ, ska leva som den överordnade gruppen 

(den heterosexuella) då dess levnadssätt under lång tid varit norm. Den överordnade 

gruppen behöver således inte ta hänsyn till att den, likt alla andra grupper, endast är en 

del av ett större socialt sammanhang (Rosenberg, 2002, s. 101ff.). Det kan vara väldigt 

svårt för den underordnade gruppen att anpassa sig till normen vilket kan ha en 

betydelse för informanternas uppfattning om regnbågshyllans utpekande effekt då den, 

enligt heteronormativiteten, strider mot normen.     

 

De flesta tycks se att den största problematiken ligger hos ungdomar som användare. 

Att finna sin identitet är en process som pågår länge och tonåren kan vara en särskilt 

känslig tid. Under komma-ut-processen, oavsett när i livet den sker, menar Mehra och 

Braquet att synlig information och igenkännande är viktiga faktorer för att kunna skapa 

en egen identitet som HBTQ (Mehra och Braque, 2011, s. 408). Tydligt blir också att 

flera av de intervjuade ser en problematik i att det blir ett statement att använda en 

regnbågshylla. Också här finns dock en ambivalens. Tankar om att regnbågshyllan kan 

vara positiv för en ung person som är säker i sig själv och sin identitet finns, men också 

att regnbågshyllan kan verka avskräckande och utpekande för de som inte känner så.  
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Dubbelplacering var informanterna positiva till. På så sätt kan man utmana 

heteronormativiteten som annars gör sig synlig i bibliotekets bestånd. Det är viktigt att 

boken går att plocka ur det ordinarie sortimentet och inte enbart återfinns på en 

regnbågshylla. Dels för diskretion men också för att användare som inte skulle vara 

intresserade av att gå till regnbågshyllan ska kunna råka komma över böckerna.  

 

När den digitala regnbågshyllan kom på tal möttes vi av samförstånd från alla våra 

informanter, den digitala regnbågshyllan är något mycket positivt. Vilket styrks i 

Schallers resultat att internet är en av de viktigaste informationskällorna för HBTQ-

relaterade frågor (Schaller, 2011, s. 104). Genom att synliggöra en del av beståndet 

digitalt skapar biblioteken en bro mellan det fysiska beståndet och det digitala (Baker 

och Wallace, 2002, s. 127). Detta lyfter informanterna fram som en möjlighet att 

använda regnbågshyllan hemifrån vilket gör att man som användare kan hålla sig ajour 

om beståndet när som helst. Vidare påpekas det positiva i anonymiteten och 

diskressionen som en digital regnbågshylla möjliggör (Mathson och Hancks, 2008). 

 

 

7. Diskussion och slutsats 
  

Syftet med vår intervjustudie har varit att ta reda på hur biblioteksanvändare med ett 

personligt engagemang till HBTQ uppfattar exponeringen av HBTQ-litteratur genom 

regnbågshyllor. I det här avsnittet vill vi presentera de slutsatser som vår intervjustudie 

lett oss till samt besvara de frågeställningar vi redogjorde för i uppsatsens inledande del.  

 

Vilka uppfattningar framkommer gällande regnbågshyllan inom användargruppen?  

 

Flera av våra informanter berättade att de ansåg att regnbågshyllan är ett välmenat 

försök från bibliotekets sida att lyfta fram och synliggöra HBTQ som något positivt och 

därmed normbrytande. En av informanterna problematiserade kring bibliotekets 

uppdrag, att synliggöra alla människor i samhället, vilket en regnbågshylla till viss del 

uppfyller. En annan aspekt som informaterna tog upp var lättillgängligheten till 

litteraturen. Genom en specifik hylla blir informationen lättare att hitta. En av de stora 

fördelarna med regnbågshyllan är lättillgängligheten. När HBTQ-litteratur söks vet 

användarna var den finns att hitta. Att det på en hylla finns litteratur samlad som annars 

kan vara svår att finna fungerar som en genväg för användarna. Hyllan kan också verka 

som en guide för de som inte är så insatta och fungera som lockande för de som är 

nyfikna på HBTQ-frågor.  

 

Bland våra informanter finns det många olika uppfattningar om regnbågshyllan. De som 

har en väldigt negativ bild av hyllan har också stridande tankar som menar att det finns 

positiva aspekter också. Ambivalensen vi ser i intervjuerna har vi valt att ta fasta på. 

Alla våra informanter ser att det finns en välvilja från bibliotekets sida, vissa tycker 

dock att den välviljan har yttrat sig på ett sätt som inte är fördelaktigt för HBTQ-
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personer. Susan Schaller beskriver detta som ett ambivalent informationsbehov hos 

HBTQ-personer; dels efterfrågas öppenhet och tillgänglighet samtidigt som behovet av 

anonymitet och diskretion finns (Schaller, 2011, s. 109).  

 

Under intervjuernas gång kom det dock fram mer negativa tankar så som utpekande och 

stigmatiserande effekter vilket styrks av queerteorins grundbegrepp inkludering och 

exkludering. Informanterna trodde  i synnerhet att det gällde ungdomsanvändare som 

ännu inte identifierat sig som HBTQ och var därför kritiska till en regnbågshylla på 

ungdomsavdelningen. Samtidigt vittnade en del informanter om vikten av en 

regnbågshylla på just ungdomsavdelningen och hur de själva haft stor nytta av den som 

unga. Att svaren tyder på en ambivalens kunde vi genom den tidigare forskningen utläsa 

är en vanligt förekommande faktor när det gäller informationsbehovet hos personer som 

identifierar sig som HBTQ.  

 

Intervjupersonerna har i sina samtal med oss erbjudit alternativ till regnbågshyllor. Den 

vanligaste tanken är att bibliotekspersonalen helt enkelt lägger lite extra tid på att se till 

att deras boktips, bokcirklar och skyltningar innefattar HBTQ-litteratur. De flesta verkar 

anse att det är bättre att lyfta fram regnbågslitteratur tillsammans med det övriga 

beståndet för att markera att den inkluderande tanken finns där. Det finns också 

önskemål om att det arbetas mer kring HBTQ-teman på biblioteket. Ett sätt är att ha 

författarsamtal med regnbågsförfattare eller skrivarverkstäder på temat HBTQ. I vår 

analys av det empiriska materialet går att uttyda att det främst handlar om att våra 

informanter vill inkluderas och synliggöras genom att det läggs tid, tanke och arbete i 

frågan från bibliotekets sida. Att bara uppföra en regnbågshylla verkar många av de 

tillfrågade anse är att göra det lite lätt för sig och att förbise bidragande problematik.  

 

Vad vill användarna se att regnbågshyllan innehåller? 

 

Bredden på innehållet är viktig, likaså kvaliteten. Det är också viktigt att en hyllan är 

representativ för HBTQ-communityt och att där finns något för alla. Det framkommer 

också att det finns en viss oro för att bristande bredd och kvalitet kan leda till 

missvisande bild av HBTQ-personer som grupp. Informanterna problematiserar kring 

stereotyper och en tillputsad Hollywood-bild av HBTQ. Informanterna samtalar om att 

ta bort den fysiska regnbågshyllan, men ha kvar den digitala och satsa extra på den som 

ett bra alternativ. Där kan titlarna samlas utan att de behöver exkluderas från det övriga 

beståndet. Istället kan man ta del av regnbågshyllan på nätet och där få veta var de olika 

titlarna finns i biblioteksrummet. 

 

Här vill vi belysa att det finns en problematik i att svara på den här frågan då vissa av 

våra informanter inte hade några direkta tankar om hyllans innehåll utan var av 

ståndpunkten att hyllan inte borde finnas. Detta gjorde att åsikter om innehåll i vissa fall 

uteblev. Vilket i sig är ett starkt ställningstagande.  
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Hur ser användarna på en digital regnbågshylla i förhållande till den fysiska 

regnbågshyllan? 

 

Alla informanter har varit eniga om att en digital regnbågshylla är något positivt och 

lyfter fram den som ett bra alternativ till en fysisk regnbågshylla. Att ha möjligheten att 

hemifrån kunna söka efter regnbågslitteratur underlättar informationssökningen. Vilket i 

sin tur kan vara en stor fördel för de som finner det besvärligt att gå till en fysik hylla. 

Informanterna betonar även fördelarna med att en digital regnbågshylla inte exkluderar 

HBTQ-litteraturen från det övriga beståndet. En av informanterna menar att den digitala 

regnbågahyllan kan ersätta den fysiska vilket skulle ha en normkritisk verkan utan att 

vara exkluderande. Att sammanlänka det fysiska beståndet med det digitala skapar en 

känsla av trygghet och anonymitet för användaren.    

 

 

Hur bidrar regnbågshyllan till ett normkritiskt förhållningssätt?  

 

Att synliggöra litteratur genom regnbågshyllor har en normkritisk agenda, dock kan vi 

utifrån queerteorin utläsa att regnbågshyllan kan få en motsatt effekt. Den 

heterosexuella normen förstärks genom att en motsats lyfts fram i jämförelse. Den stora 

problematiken vi vill uppmärksamma är vilka signaler en regnbågshylla ger: verkar den 

inkluderande eller har den en fortsatt stigmatiserande och utpekande effekt på en 

minoritetsgrupp som inte är homogen?  

 

Hyllan är för att visa på bibliotekets välvilja till mångfald och inkludering men synen på 

vad användarna själva vill ha är bristfälliga och därför kan det istället bidra till att 

förstärka normen. Vi kan ana en upplevelse hos informanteran av regnbågshyllan som 

ett politiskt statement från bibliotekets sida, istället för användarvänlighet.  

 

Den tydligaste frågan som dyker upp hos de av våra informanter som är kritiska till 

hyllan är huruvida det är okej att bryta ut litteratur med inkludering i åtanke? En fråga 

som vissa av dem inte har ett svar på.  

 

 
7.1 Reflektion kring metod och teori  
 

Intervjustudie var för oss en metod som gav möjligheten att komma i kontakt med 

informanternas tankar och upplevelser av regnbågshyllan. En brist med studien är den 

relativt snäva urvalsgruppen. Vi kan redovisa informanterans utsagor och utifrån dessa 

dra slutsatser kring studiens teoretiska ramverk i förhållande till frågeställningarna. 

Dock kan vi inte tala generellt för hela HBTQ-communityt eller individer som har ett 

personligt engagemang inom HBTQ.  

 

Om vi hade haft mer tid till förfogande tycker vi att det skulle vara intressant att göra 

studien i ett större omfång med fler urvalsgrupper. Förutom personer med engagemang 

inom HBTQ skulle vi vilja intervjua bibliotekarier och användare i varierade 
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åldersgrupper. Vi skulle även bygga på intervjuguiden med fler frågor för ytterligare 

fördjupning samt genomföra intervjuerna tillsammans för att öka förståelsen.  

 

I vår studie har vi använt oss av ett övergripande synsätt på queerteorin, vilket resulterar 

i en övergripande analys av det empiriska materialet istället för att gå ner djupare på 

fenomenet regnbågshylla. Det är till viss del en följd av det empiriska materialet och de 

teman som framkommit därigenom. Om tidsramen sett annorlunda ut hade det varit att 

föredra att fördjupa sig ytterligare inom queerteorin. Dock vill vi påstå att vi har en 

solid grund att stå på när det gäller informanterans utsagor i förhållande till teorins 

ramverk. Studien går således att bygga vidare på för framtida forskning.   

 

 

7.2 Framtida forskning 

 

Vi anser det skulle vara intressant att fördjupa målgruppsanalysen kring regnbågshyllan 

och dela upp användarna i olika segment utifrån akronymen HBTQ för att få en 

fördjupad förståelse kring regnbågshyllan som företeelse. Då HBTQ-personer inte utgör 

en homogen grupp är det problematiskt att sammanföra dessa människor till en helhet. 

Vi skulle även vilja se mer forskning kring effekten av regnbågshyllan och hur det 

skulle kunna påverka utlåningsstatistik och antal HBTQ-titlar i beståndet i jämförelse 

med bibliotek som inte har en utbryten regnbågshylla. Vi syftar bland annat till studien 

Oltmanns (2015) genomförde där forskaren utvärderade bibliotekets beståndet utifrån 

listor med HBTQ-litteratur för att se på mångfalden.    

 

 

8. Sammanfattning  
 

Flera folkbibliotek har valt att uppföra en regnbågshylla där litteratur på temat HBTQ 

bryts ut och samlas. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur personer med 

ett engagemang inom HBTQ-frågor ser på regnbågshyllan. Både tankar, känslor och 

attityder har efterfrågats för att skapa en helhet. 

 

De frågeställningar som arbetats med är: 

 

Vika uppfattningar framkommer gällande regnbågshyllor inom användargruppen? 

Vad vill användarna se att regnbågshyllan innehåller? 

Hur ser användarna på en digital regnbågshylla i förhållande till en fysik 

regnbågshylla? 

Hur bidrar regnbågshyllan till ett normkritiskt förhållningssätt? 

 

Då en rådande heteronormativitet genomgående har problematiserats av informanterna 

används i denna studie ett teoretiska ramverk byggt på queerteori, med fokus på 

normkritik, heternonormativitet samt inkludering/exkludering. Detta för att komma så 

nära ämnets kärnaproblematik som möjligt. 
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Den metod som nyttjades i arbetet var semi-strukturerade intervjuer med tematiska 

frågor. Sex informanter, samtliga boende i södra Sverige, valde att delta i studien. 

Gemensamt för de sex var att alla hade ett personligt engagemang i HBTQ-frågor. 

Metoden passade ämnet väl då informanterna fick möjligheten att uttrycka sig fritt kring 

de olika frågorna.  

 

Resultatet från intervjuerna blev ett rikt empiriskt underlag där både positiva och 

negativa uppfattningar delgavs. Genom upprepade genomläsningar av det empiriska 

materialet bildades en tabell i vilken olika uppkommande teman fördes in. Detta för att 

underlätta den kommande analysen och för att förtydliga resultatet av det empiriska 

materialet. En ambivalens kring regnbågshyllan framträdde tydligt. Bland 

intervjupersonerna fanns en enighet kring bibliotekets välvilja i sin satsning på 

regnbågshyllor men också en tanke om att dessa kan verka utpekande. Samtliga 

informanter var också överens om att en digital regnbågssida är något väldigt positivt. 

Att visa HBTQ-litteratur genom en digital regnbågshylla synliggöra beståndet utan att 

bryta ut det fysisk. Detta bidrar till normkritik på biblioteket utan att vara exkluderande. 

Flera av de tillfrågade påpekade att de hoppades att regnbågshyllan och utbrytningen av 

litteratur snart var en icke-fråga. 

 

Utifrån en queerteoretisk grund analyserade vi det empiriska materialet med fokus på 

normkritik och heteronormativitet. Slutsatsen vi kunde dra efter vår studie är att det 

råder en stor ambivalens hos våra informanter kring regnbågshyllans utpekande 

faktorer. Dock var alla överens om att ungdomar är den mest utsatta gruppen för 

eventuell stigmatisering till följd av en regnbågshylla. Det uppfattas som viktigt att 

biblioteken känner sin målgrupp för att kunna erbjuda ett relevant bestånd som speglar 

HBTQ på ett rättvist sätt. Sammanfattningsvis vill vi påstå att normkritik på biblioteket 

inte nödvändigtvis behöver innebära en fysisk regnbågshylla. Det kan med fördel ske 

genom en digital regnbågshylla som synliggör bibliotekets HBTQ-litterarur utan 

exkludering. En grupp inte ska uppleva utpekande effekter till följd av en inkludering.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  
 

 Intervjun är frivillig 

 Intervjun är anonym  

 Intervjupersonen får hoppa över frågor och  när som helst avbryta intervjun  

 

Frågor 
 

Hur gör du för att hitta information?  

 

Vad tänker du när du hör ordet regnbågshylla?  

 

Vad uppfattar du som fördelaktigt med regnbågshyllorna?  

 

Vad uppfattar du som negativt med regnbågshyllorna?  

 

Vilka tankar har du om de olika avdelningarnas regnbågshyllor på biblioteket: barn, 

ungdom och vuxen? 

 

Vad skulle du själv vilja se att en regnbågshylla innefattade?  

 

Hur ser du på digitala regnbågshyllor? 

 

Om du jämför digitala regnbågshyllor med fysiska, vad ser du för fördelar/nackdelar?  

 

Är det något mer du vill tillägga?  

 

 


