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Abstract 

The aim of this paper is to answer the questions ”What opinions do LGBT-youth 
have about libraries?” and ”What are LGBT-youths thoughts on the treatment they 

get at libraries?”. The theories that are used are the queer theory and norm criticism. 

The method that is used is interviews with LGBT-youth. The study shows that there 
is very little LGBT-themed media in libraries, especially media about less well-

known identities. It also shows that the treatment LGBT-youth gets at libraries 

generally is neutral. The concept of a seperate place in the library to keep the 

LGBT-themed media is debated between the people that were interviewed. Some 
think it is a good idea, this way the media would be easier to be found. Some think it 

is a bad idea because that puts younger LGBT-kids in a spotlight that they may not 

be ready for. Something that can help with this, and is also discussed, is a LGBT-
qualification libraries can get from RSFL, even if this also has both good and bad 

qualities.  
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1 Inledning 

Även om det i dagens samhälle är enklare att vara HBTQ – vilket står för 

homosexuell, bisexuell, transsexuell, och queer – än tidigare så är det inte enkelt 

eller ofarligt, speciellt inte för ungdomar. Ofta har HBTQ-ungdomar annorlunda 
problem jämfört med andra ungdomar. De kan därför ha andra informationsbehov, 

som ett större behov av anonymitet, och ett behov av medier som representerar dem. 

På grund av det här har dessa ungdomar andra behov av medier och 

bibliotekstjänster.  

 

Med dessa problem och behov i åtanke så tar den här uppsatsen upp HBTQ-ämnet i 

relation till biblioteks- och informationsvetenskap utifrån perspektivet av HBTQ-

ungdomar. Detta görs med ett normkritiskt perspektiv och med intervjuer av 

ungdomar som identifierar sig inom HBTQ-spektret.  

 

1.1 Bakgrund 
Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek vara tillgängliga för alla användare och 
anpassade efter deras behov (Bibliotekslag, 2013:801). Bibliotek ska även, utifrån 

bibliotekslagen, ge extra uppmärksamhet till barn och ungdomar. Utifrån denna lag 

kan man argumentera för att bibliotek bör lägga extra vikt vid att hjälpa HBTQ-
ungdomar, eftersom de ofta har andra behov jämfört med ungdomar som inte 

identifierar sig själva inom HBTQ.  

 

Att arbeta normkritiskt och sträva mot jämställdhet är något många svenska 

bibliotek gör. Dessa bibliotek har arbetat aktivt med att vara mer inkluderande mot 

HBTQ-personer. Ett sätt de har gjort detta är genom HBTQ-certifiering, vilket är ett 
strukturerat sätt att förbättra bemötande och arbetsmiljön genom att alla anställda får 

mer kunskap om HBTQ och genom att de arbetar med att få en mer öppen och 

inkluderande arbetsplats (RFSL, 2016). Ett annat sätt bibliotek har arbetat med att 
vara mer inkluderande är genom regnbågshyllor. Det är stället på bibliotek där 

biblioteket samlar all HBTQ-litteratur som finns på biblioteket. Om regnbågshyllor 

faktiskt gör bibliotek mer inkluderande kommer tas upp i tidigare forskning kapitlet. 
Både HBTQ-certifiering och regnbågshyllor kommer diskuteras och 

problematiseras senare i uppsatsen.  

 

Under den här uppsatsen strävar jag efter att anta ett normkritiskt perspektiv, vilket 

kommer påverka hur hela undersökningens genomförande och hur jag betraktar alla 

resultat som framkommer. Det finns många tidigare studier som visar att bibliotek 
inte kan eller inte vet hur de ska möta HBTQ-ungdomarnas behov (Schaller 2011, s. 

100). Som en öppen plats som står för jämställdhet och information skulle alla 

bibliotek kunna hjälpa ungdomar som identifierar sig som HBTQ genom att förse 
dem med en säker plats att utforska vem de är och hitta information om HBTQ-
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frågor (Vincent 2015, s. 285). Den här studien kommer fokusera på HBTQ-

ungdomars erfarenheter av bibliotek, och den kommer använda sig av ett 

normkritiskt perspektiv under studiens gång. Normer är föreställningar och oskrivna 
regler som formar både samhället och personerna i samhället (Forum för levande 

historia RFSL Ungdom 2011, s. 6). Normer utgör de gränser som finns för hur 

personer förväntas och får lov att vara. Normer har med makt att göra, de påverkar 
samhället och kan avgöra vem som har inflytande i det. Det är även grunden till 

diskriminering, genom att avgöra vad som är ”normalt” och ”onormalt” skapar och 

upprätthåller de gränser och hierarkier i samhället, som Inger Lövkrona och Annika 

Rejmer (2016, s. 133) skriver.  

 

Normkritik är ett sätt att se hur makt skapas på både individuella och strukturella 
nivåer (Lövkrona & Rejmer 2016, s. 137). Med ett normkritiskt perspektiv kan man 

se hur normer passar ihop med olika maktstrukturer (Forum för levande historia 

RFSL Ungdom 2011, s. 11). Man kan även se och förändra begränsande normer och 
strukturer (Lövkrona & Rejmer 2016, s. 137). Grunden för normkritik är kunskap 

om hur normer upprätthålls och hur normativitet utvecklas.  

 

1.2 Vad betyder HBTQ? 
I detta avsnittet förklaras uttrycket HBTQ och andra uttryck och ord som är 

relaterade till HBTQ och som kommer användas under uppsatsens gång. Många av 

de här begreppen har flera olika betydelser beroende på vem man frågar. De 
betydelser begreppen ges i det här avsnittet är de betydelser de har i den här 

uppsatsen. 

 

HBTQ står för Homosexuell, Bisexuell, Transpersoner, och Queerpersoner (HBTQ, 

u.å). Det är ett samlingsord som utöver dessa fyra identiteter innefattar alla 

identiteter som inte är heterosexuell eller cis.  

 

Uttrycket homosexuell, eller gay, betyder att man är intresserad av personer av 
samma kön som en själv (Homosexualitet, u.å). Bisexuell betyder att man är 

intresserad av personer av både samma kön och kön som är olikt ens eget. 

Transsexuell, eller trans eller transpersoner, betyder att ens kön inte stämmer 
överens med det kön man fick vid födelsen. Det kan betyda män som föddes som 

kvinnor, kvinnor som föddes som män, eller personer som på något sätt inte passar 

in i tvåkönsnormen, till exempel icke-binära personer och genderqueer. Queer är ett 

till samlingsord för alla identiteter som inte är heterosexuell eller cis.  

 

Heterosexuell betyder att man är intresserad av personer av kön olikt ens eget 
(Heterosexualitet, u.å). Cis, eller cisperson, är en person vars kön stämmer överens 

med det kön man fick vid födseln, alltså alla som inte identifierar sig som trans.  
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Utöver de uttryck som har bokstäver i HBTQ, finns det fler läggningar. En av dem 

är pansexuell, vilket betyder att man är intresserad av personer oavsett vilket kön de 

har. 

 

Under uppsatsens gång kommer uttrycket HBTQ-medier användas. I den här 
uppsatsen betyder det alla medier som handlar om HBTQ-ämnet eller har karaktärer 

i sig som är HBTQ.  

 

Under uppsatsen kommer uttrycket HBTQ användas som ett samlingsord för alla 

identiteter som inte är heterosexuell eller cispersoner. Det betyder att även om en 

persons identitet inte har en bokstav i HBTQ kommer den identiteten att räknas in i 
HBTQ-uttrycket i den här uppsatsen. Just uttrycket HBTQ har valts framför 

liknande uttryck som queer, HBTQ+ och alla olika versioner av 

bokstavskombinationen. Det här beror på att det är den engelska versionen av 
HBTQ som har använts i majoriteten av den tidigare forskningen. Det beror också 

på att HBTQ ofta är uttrycket som används av personer när ämnet kommer upp i 

konversation och är det uttryck de flesta känner till.  

 

1.3 Problemformulering 
I dagens samhälle diskuteras HBTQ-frågor mycket, speciellt i relation till unga 

HBTQ-personer. Det här betyder att HBTQ-personer och personer i deras närhet 
behöver information och stöd. Det är svårt att vara en HBTQ-ungdom i dagens 

samhälle. De har problem som andra ungdomar inte har, så som att hitta sin egen 

identitet, risken att bli utfryst samt kan ha svårt att hitta förebilder. Men även mer 
allvarliga problem som risken att bli utslängd av sina föräldrar. Det finns också 

högre risk bland dessa ungdomar att begå självmord eller att utveckla ett 

självskadebeteende (RFSL, 2017). Allt det här kan antas resultera i att de har andra 

behov av bibliotek och informationstjänster jämfört med andra ungdomar.  

 

Det betyder i sin tur att det blir relevant för forskningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap att undersöka hur bibliotek kan ge den information och det 

stöd deras användare behöver. I biblioteks- och informationsvetenskap finns det ett 

intresse för hur bibliotek kan påverka deras användare. Till exempel så undersöker 
Susann Schaller (2011) informationsbehov bland HBTQ-studenter, Ann Curry 

(2005) undersöker bibliotekariers bemötande mot HBTQ-användare, och Elizabeth 

Chapman (2013) undersöker om det finns medier med HBTQ-tema riktade mot barn 
och ungdomar. Det finns dock ingen svensk forskning inom området utanför 

kandidatuppsatser, där till exempel Matilda Johansson (2016) skriver om HBTQ-

litteraturens placering på folkbibliotek. Men även där finns det ingenting ur 

biblioteksanvändarnas perspektiv. Med tanke på allt det här så kan det vara av 
relevans att ytterligare undersöka unga HBTQ-personers erfarenheter av bibliotek, 
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vilket är vad den här uppsatsen kommer göra. Den här uppsatsen försöker alltså 

fylla luckan av att det finns ytterst lite svensk forskning inom ämnet, samt att det 

inte finns någon svensk forskning ur biblioteksanvändarnas perspektiv. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka HBTQ-ungdomars erfarenheter av bibliotek. Studien handlar 

alltså om hur ungdomar som identifierar sig själv som HBTQ ser på och deras 

tankar om bibliotek.  

 

Frågeställningar: 

Vilka uppfattningar har HBTQ-ungdomar om HBTQ-medier på bibliotek? 

Hur ser HBTQ-ungdomar på bemötandet de får på bibliotek? 

 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen tar upp HBTQ-ungdomars erfarenheter av bibliotek. Med 

ungdomar menas i den här uppsatsen personer mellan åldrarna 19 år och 23 år. 

Personer utanför dessa åldrar blev därför inte intervjuade. Personer som inte 

identifierar sig själva inom HBTQ intervjuades därför inte heller. Bibliotek refererar 

i den här uppsatsen till folkbibliotek och universitetsbibliotek. Andra sorters 

bibliotek, som till exempel skolbibliotek, tas inte upp.  

 

Eftersom undersökningen handlar om HBTQ-ungdomars erfarenheter av bibliotek 

intervjuades inte HBTQ-ungdomar som inte har några erfarenheter av bibliotek. Det 

var även bara HBTQ-ungdomar som intervjuades eftersom uppsatsen är ur deras 

perspektiv. På grund av detta tas inte bibliotekariernas perspektiv upp. 

 

Undersökningen handlar om svenska ungdomar och svenska bibliotek. Ungdomar 

bor i andra länder än Sverige, samt bibliotek från andra länder, rörs därför inte i 

undersökningen. 

 

2 Tidigare forskning 

Uppsatsens ämne och frågeställning beskrevs i föregående kapitel. I det här kapitlet 
presenteras den forskning som tidigare genomförts inom HBTQ-området inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Den tidigare forskningen om HBTQ-ämnet 

inom biblioteks- och informationsvetenskap är bred. Den forskning som är relevant 
för den här uppsatsen tar upp HBTQ-personers behov när det gäller biblioteks- och 
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informationstjänster. De behov som tas upp är informationsbehov, behovet av bra 

bemötande, samt behovet av anonymitet. En mindre del av informationsbehov är 

medierna informationen finns i. Den tidigare forskningen om HBTQ-medier på 
bibliotek som tas upp rör om biblioteken har HBTQ-medier, var på biblioteket dessa 

medier står, och censur av medierna. Slutligen tas forskning som handlar om hur 

bibliotek kan hjälpa HBTQ-personer upp, eftersom även det är relevant för den här 

uppsatsen.  

 

2.1 HBTQ-personers behov 
Det finns mycket forskning om HBTQ-personers behov på och av bibliotek. Många 

av deras behov är sammankopplade och bygger på varandra. I det här avsnittet tas 

några av de vanligare behoven som diskuteras i forskningen upp, anonymitet, 

informationsbehov och bemötande. Det här är även de behov som senare kommer 

diskuteras i uppsatsen.  

 

2.1.1 Informationsbehov 

Schaller (2011) undersöker informationsbehov bland HBTQ-studenter på ett 

universitet i USA. Den här artikeln har till viss del inspirerat min studies ämne och 

metod. Det betyder att de till viss del handlar om liknande ämnen och liknande 

metoder. Trots att universitetet som undersökningen genomfördes på är HBTQ-

vänligt så kan man anta att HBTQ-studenterna inte har tillgång till den information 

de behöver (Schaller 2011, s. 101). De som deltog i undersökningen ansåg alla att 

HBTQ-personer har speciella informationsbehov (Schaller 2011, s. 105). Flera av 

dem tog upp det faktum att majoriteten av information är centrerad runt antagandet 

att alla är heterosexuella och att det finns ett behov av information som riktar in sig 

mot HBTQ-personer. Det här är något som inspirerade teorin i min uppsats. Något 

som togs upp är det faktum att många av studenterna aldrig bad om hjälp från 

bibliotekarierna, även om de inte kunde hitta vad de letade efter (Schaller 2011, s. 

107). Det här kan bero på att studenterna inte är säkra på hur bibliotekarierna skulle 

reagera på att de är HBTQ eller vad de skulle göra med informationen.  

 

Informationsbehoven och hur HBTQ-studenter söker efter information är tvåsidigt 

(Schaller 2011, s. 109). Det finns både ett behov av tillgänglighet och öppenhet, 

men även för anonymitet. Schaller (2011, s. 109) menar att det kan vara svårt att 

kombinera dessa behov. Några barriärer mellan HBTQ-studenterna och information 

som togs upp är behovet av anonymitet, speciellt om man inte kommit ut än, 

föräldrar som inte vet eller inte accepterar att deras barn är HBTQ och hindrar dem 

från att få den information de behöver, biblioteksångest, ovetskap om hur man 

använder bibliotekets katalog, och svårigheter att få ut information om grupper och 

event. Slutligen anser Schaller (2011, s. 109) att HBTQ-studenter fortfarande kan 

anses behöva mer stöd från bibliotek.  
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Tracy Robinson (2016) skriver om HBTQ-ungdomars informationsbehov, bristen på 

forskning inom ämnet, och effekterna av att exkludera HBTQ-ungdomar från 

bibliotek. Robinson (2016, s. 162) tar upp forskningen inom ämnet. Hon menar att 

medan det finns forskning om hur bibliotek inte har hjälpt HBTQ-ungdomar så finns 

det inget om vad av det som har gjorts som faktiskt fungerar. Robinson (2016, s. 

163) tar även upp att HBTQ-ungdomar är ytterst utsatta, och när deras 

informationsbehov ignoreras på bibliotek visar biblioteken att de är oviktiga. 

Robinson (2016, s. 163) pekar även ut att HBTQ-ungdomar inte använder bibliotek 

för att det är det bästa alternativet, utan för att det är det enda alternativet. Utbudet 

av HBTQ-medier på bibliotek håller på att bli bättre, men ofta är det fortfarande 

konservativt och utan mångfald (Robinson 2016, s. 164). Ofta behålls gamla, 

oanvända HBTQ-medier utan att nya som faktiskt skulle användas kommer in. 

Medierna brukar inte heller vara märkbara (Robinson 2016, s. 165). Medierna är 

undangömda på biblioteket, bibliotekarierna vet inte hur de ska hanteras medan 

användarna inte vet att de existerar. Robinson (2016, s. 171) tar upp flera sätt 

bibliotek kan bli mer inkluderande. Några av dem är att göra HBTQ-medier synliga 

på biblioteket, ta bort onödiga frågor om användarnas kön på till exempel 

lånekorten, och ge bibliotekarierna möjlighet att utbilda sig om HBTQ-ämnet. 

 

Aubri Drake och Arlene Bielefield (2017) diskuterar hur bibliotek bör hantera 

transpersoner. Transpersoner har andra informationsbehov än HBQ-personer, och 

därför även andra barriärer mellan dem och informationen. Vissa sorters 

informationsbehov var extra sällan mötta (Drake & Bielefield 2017, s. 164). Att 

hitta information om transämnet och hälsa, politik, juridik, och generell information 

om transämnet kan vara extra svårt. De fem mest önskade sakerna bibliotek kan 

ändra enligt transpersoner är att ha mer medier om trans-ämnet på biblioteket, ha 

regler mot att diskriminera på grund av kön, ha könsneutrala toaletter som man inte 

behöver be om en nyckel till, ha nyare HBQ-litteratur, och ett etablerat sätt att ändra 

sitt namn i bibliotekets databaser utan att behöva gå till biblioteket. Det finns alltså 

många sätt bibliotek kan bli bättre på att betjäna transpersoner, och det är av yttersta 

vikt att de aktivt arbetar med att göra det (Drake & Bielefield 2017, s. 166). Den här 

artikeln fick mig att tänka på att få med i alla fall en transperson bland 

intervjupersonerna, eftersom de har andra informationsbehov och ofta verkar 

glömmas bort i både forskningen och på bibliotek.  

 

Blake Hawkins, Martin Morris, Tony Nguyen, John Siegel och Emily Vardell 

(2017) skriver om en panel om hälsovetenskapsbibliotek som skedde i Toronto, 

Canada 2016. De diskuterar hälsovetenskapsbiblioteks roll i att tillhandahålla 

tjänster till HBTQ-personer. Hawkins et al. (2017, s. 319) tar upp att HBTQ-

ungdomar har olika erfarenheter av livet och att identifiera sig som HBTQ vilket 

kan påverka hur de söker efter hälsoinformation, samt att unga HBTQ-personer inte 

nödvändigtvis söker efter information på samma sätt som äldre personer som 

identifierar sig som HBTQ. Att inte kunna lita på hälsoinformation har varit ett 

problem för HBTQ-personer under en längre tid (Hawkins et al. 2017, s. 320). 

Medicinska bibliotek kan hjälpa genom att tillhandahålla korrekt information och 
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arbeta emot felaktig information. En undersökning Hawkins et al. (2017, s. 322) tog 

upp visade att majoriteten av bibliotekarier som deltog ansåg att de behöver mer 

utbildning i hur de kan betjäna HBTQ-användare.  

 

Hawkins et al. (2017, s. 323) spekulerar kring varför fler hälsovetenskapsbibliotek 

inte aktivt adresserar HBTQ-användarnas bekymmer. En möjlighet är att biblioteken 

inte anser det nödvändigt eftersom att vara HBTQ har blivit enklare på senare år, 

även om det fortfarande är enkelt, eller för att de tror att det inte finns någon 

skillnad mellan HBTQ-personers och andras hälsobehov. En annan möjlighet är att 

de tror att det skulle vara emot andan av ett neutralt bibliotek där allas behov är 

behandlade på samma sätt att adressera dessa bekymmer. Hawkins et al. (2017, s. 

324) menar att många delar av forskningen kring hälsovetenkapsbibliotek behöver 

utvecklas. Bland annat publiceringen av en bevisbaserad förändring av de praktiska 

delarna av biblioteken och forskning runt effektiviteten av dessa förändringar. De 

menar även att HBTQ-personernas behov blir mer märkbara allt eftersom samhällets 

åsikter utvecklas, och att hälsovetenskapsbibliotek bör se till att HBTQ-personers 

informationsbehov möts.  

 

2.1.2 Bemötande 

Janine Walker och Jo Bates (2016) tar upp hur skolbibliotekarier bemöter HBTQ-

användare. Vissa hanterar HBTQ-användare neutralt, de syftar på elevernas likheter 

och jämställdhet, men eftersom HBTQ-personer ofta har andra behov kan det sättet 
att se på saken resultera i negativa resultat (Walker & Bates 2016, s. 276). Hur 

mycket skolbibliotekarier vet om HBTQ-ämnet varierar (Walker & Bates 2016, s. 

279). Vissa bibliotekarier visar förståelse för HBTQ-eleverna och verkar anstränga 

sig för att lära sig mer. Andra bibliotekarier förstår sig inte på HBTQ-elever och 

verkar inte försöka lära sig mer om ämnet.  

 

Curry (2005) undersöker hur bibliotekarier bemöter en ungdom som frågar HBTQ-

relaterade frågor. Hon undersöker detta genom att använda en ”diskret observation”, 
där en ung kvinna gick in på folkbibliotek och frågade HBTQ-relaterade frågor 

(Curry 2005, s. 67). Resultaten hon kommer fram till är mixade. 10 av de 20 

bibliotekarierna som undersöktes gav ett bra bemötande, Sju var neutrala, medan tre 
gav dåliga bemötanden (Curry 2005, s. 70). De flesta bibliotekarierna visste inte hur 

de skulle göra för att hitta det ungdomen frågade efter, och flera av dem gav upp 

efter att deras första försök misslyckades. Vid sju av biblioteken blev ungdomens 
anonymitet kompromissad (Curry 2005, s. 72). Fem av de gångerna var det inte 

bibliotekariens fel, utan problemet var att andra användare var i närheten. De andra 

två gångerna var problemet att bibliotekarierna upprepade ungdomens frågor 

onödigt högt. Den här undersökningen inspirerade frågeställningen ”Hur ser HBTQ-
ungdomar på bemötandet de får på bibliotek?” som används i den här studien, samt 

några av intervjufrågorna kring bemötande på bibliotek (Bilaga 1).  
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2.1.3 Anonymitet 

Walker och Bates (2016, s. 272) tar upp rädslan många skolbiblioteksanvändare har 

över att fråga bibliotekarier om HBTQ information. Ofta beror det här på att 

biblioteket i fråga inte har några synliga HBTQ-resurser och användarna antar 
därför att de inte finns eller att ämnet inte får diskuteras. Rädslan kommer enligt 

Walker och Bates (2016, s. 273) från rädslan att komma ut som HBTQ. Den rädslan 

kan i sin tur bero på osäkerhet, nervositet, eller vetskapen om att vara HBTQ får 

negativa reaktioner från personerna runt omkring en. En anledning till att elever inte 
använder sina skolbibliotek för att få information om HBTQ-ämnet är alltså att de 

inte har möjlighet att göra det och behålla sin anonymitet.  

 

Stephanie Mathson och Jeffrey Hancks (2006) beskriver hur teknologi på bibliotek 

kan ge bibliotekets användare mer anonymitet. Studien handlar om 
självutlåningsdiskar och om de påverkar utlåningen av medier som kan anses ha 

personligt eller känsligt innehåll.  Mathson och Hancks (2006, s. 28) menar att 

bibliotek bör arbeta för att ge deras användare så mycket anonymitet som möjligt, 

eftersom det är en nödvändighet för att kunna ge alla användare den information de 
behöver. Utvecklingen inom biblioteksteknologi har gjort det enklare för bibliotek 

att göra detta. Självutlåningsdiskar ger biblioteksanvändare anonymitet (Mathson & 

Hancks 2006, s. 29).  

 

Mathson och Hancks (2006, s. 34) kommer fram till att i fallet de undersökte 
lånades HBTQ-medier ut genom självutlåningsdisken betydligt oftare än annan 

media. Ungefär 30 procent av HBTQ-median som lånades ut på biblioteket lånades 

genom självutlåningsdisken, jämfört med de ungefärliga 10 procent av annan media 

som lånades genom självutlåningsdisken. Det var även fler HBTQ-medier som 
förnyades online. Allt detta pekar på att HBTQ-personer, eller i alla fall personer 

som lånar HBTQ-medier, har ett större behov av anonymitet. Mathson och Hancks 

(2006, s. 35) tar även upp funderingen om huruvida självutlåningsdiskar och den 

lilla extra anonymitet de tillför är värt kostnaden.  

 

Grant Campbell och Scott Cowan (2016) skriver om hur bibliotek kan skydda dess 

användares anonymitet medan användarna upptäcker och utforskar sin sexuella 

identitet med hjälp av medierna och informationen som finns på biblioteket. HBTQ-

personer är medvetna om de negativa effekterna att komma ut kan ha och är därför 
ofta rädda, eller i alla fall försiktiga, med att komma ut (Campbell & Cowan 2016, 

s. 494). Unga HBTQ-personer behöver möjligheten att få information om HBTQ-

ämnet utan att behöva ge upp sin anonymitet (Campbell & Cowan 2016, s. 496). Att 
det inte är en möjlighet på bibliotek är en stor anledning till att HBTQ-personer inte 

använder bibliotek.  

 

Campbell och Cowan (2016, s. 505) tar upp några olika sätt bibliotek kan arbeta mot 

att skydda deras användares anonymitet. Ett av de sätten är att fortsätta göra det de 
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gör nu, men bättre. Om biblioteken arbetar aktivt med att ha en aktuell samling 

HBTQ-medier och ett aktuellt sätt att kategorisera och hantera dem resulterar det i 

att deras HBTQ-användare har möjligheten att hitta HBTQ-medier utan att ge upp 
sin anonymitet. Ett annat sätt Campbell och Cowan (2016, s. 506) tar upp är att 

länka ihop medier på ett bredare sätt i biblioteks databaser, så att deras enda relation 

mellan varandra inte bara är deras publicering. Användningen av dessa skulle kunna 

resultera i att användare enklare kan hitta den sortens media användaren letar efter.  

 

Walker och Bates (2016), Mathson och Hancks (2006), och Campbell och Cowan 

(2016) påverkade alla den här studien genom att dra uppmärksamhet till HBTQ-

personers behov av anonymitet och på så sätt har de försäkrat att intervjupersonerna 

fick så mycket anonymitet som möjligt i uppsatsen. 

 

2.2 HBTQ-medier 
Det finns även mycket forskning om HBTQ-medier på bibliotek. Det här avsnittet 

kommer ta upp forskning som undersöker om det finns HBTQ-medier på bibliotek, 

deras placering på bibliotek, samt censurering av HBTQ-medierna på bibliotek. Det 

här ämnet är kopplat till HBTQ-personers behov, speciellt deras informationsbehov, 

eftersom det är svårt att hjälpa med informationsbehovet om det inte finns någon 

information.  

 

2.2.1 Finns medierna? 

Murat Yılmaz (2014) undersöker om det finns HBQ-litteratur på folkbiblioteken i 

Istanbul som är anslutna till Turkish Ministry of Culture and Tourism. Det är 
bibliotekets uppgift att förse sina användare med den information de behöver 

(Yılmaz 2014, s. 14). Bibliotek är en av de viktigaste resurserna för HBTQ-

personer, speciellt unga HBTQ-personer, som letar efter information om sin 

identitet och sin plats i världen. Yılmaz (2014, s. 18) undersökning visar att det 
enbart finns 26 böcker med HBQ-tema i Istanbul. På 33 procent av biblioteken i 

Istanbul finns inga HBQ-böcker och på 61 procent av biblioteken finns det en HBQ-

bok. Yılmaz (2014, s. 20) menar att det här inte är tillräckligt med HBQ-böcker för 
att möta HBTQ-personers behov, och att biblioteken bör arbeta för att det ska bli 

bättre. 

 

Chapman (2013) skriver om huruvida det finns böcker riktade till barn och 

ungdomar med HBTQ-teman på folkbibliotek i Storbritannien, samt hur 

bibliotekarierna ser på dessa böcker. Biblioteken som undersöktes hade inte mycket 

HBTQ-litteratur för barn och ungdomar (Chapman 2013, s. 561). Medan 

undersökningen inte visar hur det ser ut i resten av landet anser Chapman (2013, s. 

561) att den data som kom fram tyder på att situationen i resten av landet är 

liknande. De flesta av biblioteken som undersöktes nämnde inte HBTQ-medier för 

barn och ungdomar i deras planer för vad som ska köpas in (Chapman 2013, s. 562). 
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De använde inte heller bokaffärer som specialiserar sig på HBTQ-medier eller 

specialiserade källor om HBTQ-litteratur för barn och ungdomar. Studien visade 

även att bibliotekarierna för det mesta hade en positiv inställning till HBTQ-ämnet, 

och därför att bristen på HBTQ-böcker för barn och ungdomar inte beror på 

homofobi eller transfobi. Den här artikeln inspirerade några av intervjufrågorna 

relaterade till HBTQ-medier på bibliotek (Bilaga 1).  

 

Sheryl Stahl och Joel Kushner (2014) skriver om judiska HBTQ-medier på judiska 

bibliotek. Fiktion är ett viktigt redskap när man hittar och skapar sin identitet (Stahl 

& Kushner 2014, s. 16). Stahl och Kushner (2014, s. 21) menar att fördelarna av att 

judiska HBTQ-medier på bibliotek utväger nackdelarna. Att ge tillgång till korrekt 

information och positiva bilder av HBTQ-karaktärer visar att HBTQ-personer är 

värdefulla, vilket kan rädda livet på dem (Stahl & Kushner 2014, s. 22). Studien 

visar att medan HBTQ-fiktion för ungdomar har blivit betydligt större på senare år 

så finns det fortfarande ytterst lite HBTQ-fiktion som riktar sig specifikt mot judiska 

ungdomar (Stahl & Kushner 2014, s. 33). Den här studien handlar till stor del om 

religion, vilket min uppsats inte gör. Det här resulterar i att delar av Stahl och 

Kushners (2014) undersökning inte är relevanta för den här uppsatsen. Dock är 

andra delar av deras studie mer generella och därför även relevanta för den här 

uppsatsen.  

 

Jacqueline Goldthorp (2007) undersöker lesbisk fiktion på skotska folkbibliotek för 

att se om den existerar. Studien visar att bibliotek generellt föredrar att använda 

traditionella leverantörer och undviker andra leverantörer (Goldthorp 2007, s. 236). 

Bara två av biblioteken som var med i studien sökte aktivt efter lesbisk fiktion och 

ett av biblioteken köper aldrig lesbisk fiktion. När lesbiska biblioteksanvändare 

tillfrågades om bibliotekariernas utbildning inom mångfald ansåg 80 procent att 

bibliotekarierna inte hade tillräckligt med utbildning för att kunna bemöta HBTQ-

användare. 65 procent ansåg även att bibliotekarierna framkom som fördomsfulla 

och diskriminerande. Det finns inte mycket lesbisk fiktion på biblioteken 

(Goldthorp 2007, s. 241). Det är osannolikt att ett bibliotek med en halv miljon 

skönlitterära böcker har mer än 150 HBTQ-böcker, vilket inte kan räknas som 

representation. Trots misslyckandet hos biblioteken tror de lesbiska användarna 

fortfarande att de kan spela en roll i att göra världen mer jämställd, och det vore 

smart av biblioteken att börja arbeta mot detta mål (Goldthorp 2007, s. 241). 

 

2.2.2 Placering 

Walker och Bates (2016, s. 275) tar upp var på skolbiblioteket HBTQ-medier står. 

Vissa elever ansåg att det skulle vara enklare att hitta HBTQ-medier om de stod för 

sig själva på en egen hylla. Andra elever ansåg att om medierna stod för sig själva 
så skulle alla som gick till den hyllan komma ut som HBTQ, vare sig de ville det 

eller inte. HBTQ-ungdomar har behov både för att HBTQ-medier ska vara extra 

synliga, men också att de ska kunna komma åt medierna på ett diskret sätt (Walker 
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& Bates 2016, s. 276). Walker och Bates (2016, s. 277) menar att dessa behov inte 

möts av skolbibliotek, och att det kommer fortsätta vara så om inte skolbibliotek 

aktivt börjar försöka möta HBTQ-elevers behov. Den här artikeln var en av 

anledningarna att en fråga om regnbågshyllor togs med i intervjun (Bilaga 1).  

 

2.2.3 Censur 

Jennifer Downey (2013) skriver om självcensur på amerikanska bibliotek och hur 
man som bibliotekarie kan undvika det. Downey (2013, s. 105) tar upp faktumet att 

många bibliotek har ytterst lite HBTQ-medier. Hon tar även upp några möjliga 

anledningar till varför det är så och varför bibliotekarier passivt låter det fortsätta 

vara så istället för att göra något åt saken. Hon menar att det har att göra med 

mentala fällor och myter bibliotekarier faller för.  

 

En fälla hon tar upp är att det är svårt att hitta böcker med HBTQ-tema. Medan 

många traditionella boklistor och bokrecensioner har få eller inga HBTQ-böcker i 

sig så handlar det bara om att leta efter HBTQ-böcker på andra ställen, vilket inte är 
särskilt svårt eller tidskrävande. En annan mental fälla är att HBTQ-böcker inte 

cirkulerar på biblioteket. Statistiskt sätt kan det här stämma, men unga HBTQ-

personer brukar ofta läsa HBTQ-böcker på biblioteket utan att låna dem eftersom de 

inte vill eller vågar komma ut än. Det här är svårt att märka av, men det är av stor 
vikt att det är möjligt. En fälla är rädslan att samhället skulle reagera negativt på 

HBTQ-medierna. Det är alltid en möjlighet, och som bibliotekarie kan det vara 

jobbigt att stå till svars för det, men alternativet är att inte möta behoven hos en 
väldigt utsatt grupp av biblioteksanvändare. Ytterligare en fälla är tron att det inte 

finns några HBTQ-personer i samhället runt biblioteket (Downey 2013, s. 106). 

Forskning visar att mellan tre och tio procent av alla personer i samhället är HBTQ, 
så att hitta ett bibliotek utan några HBTQ-användare är ganska osannolikt. Den sista 

fällan som tas upp är att det inte finns tillräckligt med pengar i budgeten för att köpa 

HBTQ-medier. Medan detta kan stämma så visar vad man ger upp först på det man 

anser viktigt. Om HBTQ-medier är det som försvinner när det inte finns mycket 

pengar visar det att biblioteket inte anser HBTQ-användarna viktiga.  

 

Candi Pierce Garry (2015) undersöker självcensur av HBTQ-medier på 

skolbibliotek i Amerika. Jämfört med annan kontroversiell media hade 

skolbiblioteken betydligt färre HBTQ-böcker (Garry 2015, s. 81). Medan 70 procent 
av biblioteken hade mindre än en fjärdedel av HBTQ-böckerna som var med i 

undersökningen hade bara två procent av biblioteken mindre än en fjärdedel av 

andra kontroversiella böcker som var kontrollgruppen i undersökningen. Likaså 

hade 80 procent av biblioteken mer än hälften av de kontroversiella böckerna medan 

åtta procent hade mer än hälften av HBTQ-böckerna.  

 

Studien visar att utbildade bibliotekarier på skolbiblioteken nästan alltid resulterade 

i mer inkluderande medier på biblioteket (Garry 2015, s. 82). Sju av de åtta 
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biblioteken som hade mycket HBTQ-medier hade utbildade bibliotekarier medan 

bara ett av de fyra biblioteken som hade lite eller inga HBTQ-medier hade en 

utbildad bibliotekarie. Något annat som påverkade mängden HBTQ-medier på 
biblioteket var eleverna på skolorna. På de skolorna med fler elever tillhörande 

minoriteter fanns det mer HBTQ-medier på biblioteket. Det finns en stor skillnad 

mellan de olika biblioteken när det kommer till HBTQ-medier (Garry 2015, s. 84). 
Medan några av biblioteken hade relativt mycket HBTQ-medier hade majoriteten 

knappt något, och vissa hade inga HBTQ-medier alls.  

 

2.3 Hur kan bibliotek utgöra ett stöd? 
Det här avsnittet tar upp forskning om hur bibliotek kan hjälpa sina HBTQ-

användare och om biblioteken kan hjälpa dem. Det här ämnet är självklart kopplat 

till både HBTQ-personers behov och HBTQ-medier eftersom det ofta är hur 

bibliotek försöker hjälpa sina HBTQ-användare. Det kommer även diskuteras mer 

senare i uppsatsen.  

 

Rachel Wexelbaum (2018) skriver om HBTQ-studenter, deras informationsbehov, 

hur universitetsbibliotek möter dessa behov och om biblioteken hjälper studenterna. 

Det här är en av artiklarna som till viss del inspirerat min uppsats, båda handlar om 

liknande ämnen men från olika perspektiv. Hon kommer fram till att universitet inte 

vet hur många HBTQ-studenter det finns på dem (Wexelbaum 2018, s. 50). Trots 

detta bör universitet, och deras bibliotek, vara medvetna om HBTQ-studenters 

existens och deras behov och förväntningar av biblioteket. På universitet utan 

HBTQ resurscenter är det speciellt viktigt för biblioteket att tänka på detta. De 

biblioteken bör lyssna på vad HBTQ-studenterna anser om biblioteket, och utveckla 

biblioteket utifrån det. Om biblioteket kan utvecklas visar det att det är en säker 

plats för HBTQ-studenter. 

 

Lorelei Rutledge och Sarah Lemire (2016) skriver om hur universitetsbibliotek kan 

nå ut till underrepresenterade grupper som HBTQ för att bättre kunna möta deras 

informationsbehov. För att lyckas nå ut till dessa grupper måste försöken vara 

riktade mot grupper som finns på campus och tidsbegränsningar måste hållas i 
åtanke (Rutledge & Lemire 2016, s. 118). Passiva sätt att nå ut till användarna 

kräver att användarna tar det första steget. Ett sådant sätt är att ha utställningar för 

att ge uppmärksamhet till gruppen i fråga, det är viktigt att arbeta med gruppen för 
att se till att utställningen stämmer överens med deras erfarenheter. Ett annat passivt 

sätt att nå ut till underrepresenterade grupper är att arbeta tillsammans med 

lokaltidningen och lokalradion, vilket visar grupperna att biblioteket är investerat i 

gruppen och vill att de ska känna sig välkomna på biblioteket (Rutledge & Lemire 
2016, s. 119). Aktiva sätt att nå ut till underrepresenterade grupper brukar inte nå ut 

till lika många, men är ändå viktiga eftersom det är genom dem en personlig relation 

utvecklas. Ett sätt att göra detta är att arbeta tillsammans med grupper som Pride, 
som arbetar eller består av personer från den underrepresenterade gruppen (Rutledge 

& Lemire 2016, s. 120). Rutledge och Lemire (2016, s. 121) menar att 
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universitetsbibliotek som vill nå ut till underrepresenterade grupper bör undersöka 

vilka grupper som finns på deras campus. Även om det tar tid att nå ut till 

underrepresenterade grupper är det värt det (Rutledge & Lemire 2016, s. 122).  

 

Campbell Naidoo (2013) undersöker vad bibliotek i USA gör för HBTQ-familjer. 
De flesta bibliotek som ingick i undersökningen erbjöd inga tjänster riktade mot 

HBTQ-familjer, men ungefär hälften av bibliotekarierna menade ändå att de var 

nöjda med mängden tjänster för HBTQ-familjer och inte såg någon anledning att 

förbättra det (Naidoo 2013, s. 36). Det här tyder på att dessa bibliotekarier kan 
behöva mer utbildning om vad HBTQ-familjer behöver. Ett sätt bibliotek kan hjälpa 

HBTQ-familjer är genom att ge dem tillgång till barnböcker som representerar deras 

familjesituation. Att ge dem tillgång till detta material inkluderar att ha det på 
biblioteket, var det finns på det fysiska biblioteket, samt hur det markeras i 

bibliotekets katalog. Om biblioteksanvändarna inte kan hitta det de letar efter är det 

inte tillgängligt. Studien visar att vissa bibliotek på platser som har en större mängd 
HBTQ-familjer arbetar med att erbjuda tjänster till HBTQ-familjer, medan andra 

bibliotek behöver mer hjälp med hur de kan nå ut till sina HBTQ-användare 

(Naidoo 2013, s. 37).  

 

3 Teori 

I det förra kapitlet beskrevs tidigare genomförda studier inom HBTQ-området, 

vilket bidrog till att skapa en förförståelse för uppsatsens ämne. I det här kapitlet 

beskrivs det teoretiska ramverket som senare kommer användas för att analysera 

resultaten som framkom från intervjuerna. De teorier som beskrivs här är normkritik 

och queerteorin.  

 

3.1 Normkritik och queerteorin 
Normer är oskrivna regler och föreställningar som formar samhället och personerna 

i samhället (Forum för levande historia RFSL Ungdom 2011, s. 6). De utgör gränser 

för hur en person förväntas och får lov att vara, de avgör vem som har inflytande 

över samhället, och de är grunden till diskriminering genom att avgöra vad som är 

”normalt” samt ”onormalt”.  

 

Enligt Lövkrona och Rejmer (2016, s. 137) så är grunden för normkritik kunskap 

om hur normer upprätthålls och hur normativitet utvecklas. Målet med normkritik är 

inkludering och likvärt bemötande (Samuelsson 2016, s. 13). Med ett normkritiskt 

perspektiv kan man se och förändra begränsande normer och strukturer (Lövkrona 

& Rejmer 2016, s. 137). Samuelsson (2016, s.18) skriver att normkritik handlar om 

att synliggöra och ifrågasätta normer, vara medveten om privilegierna man själv och 

andra har på grund av normer, och att visa på föränderlighet. Normkritik handlar om 
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att se de normer som finns och fundera på om det är de normer man vill ha, det 

handlar inte om att ha ett normfritt samhälle (Samuelsson 2016, s. 43).  

 

Heteronormen handlar om att personer förväntas vara antingen kvinna eller man, 

inget annat (Samuelsson 2016, s. 16). Kvinnor och män ses som motsatta kön och 

förväntas vara olika, feminina och maskulina. Alla förväntas även vara 

heterosexuella och monogama. Om man inte följer normerna kan det påverka en 

negativt ekonomiskt, politiskt, och socialt. Judith Butler (2007, s. 9) skriver att även 

om kön framstår något oproblematisk binärt så betyder det inte nödvändigtvis att 

genus är binärt. Genus och kön är inte alltid samma sak hos en person. Kön handlar 

om det biologiska, medan genus är det ”sociala könet”. En enkel metafor för detta är 

att genus är vad man har mellan öronen och kön är vad man har mellan benen. 

Butler (2004, s. 1) påpekar även att se normkritiskt på kön och genus kan förstöra 

ens bild av sig själv och göra det betydligt svårare att leva. Alternativt så kan det 

förstöra ens bild av sig själv för att ge plats åt en nyare, mer korrekt bild, vilket kan 

resultera i att det blir enklare att leva.  

 

Queerteorin kommer enligt Svante Norrhem, Jens Rydström, och Hanna Markusson 

Winkvist (2008, s. 30) från gatan. Det började som en protest mot heteronormen 

under Pride 1990 i New York av Queer Nation, även om det inte var orden som 

användes. Samhället brydde sig inte att tusentals homosexuella män dog i aids och 

blev ihjälslagna. Samhället låtsades att lesbiska kvinnor inte existerade och 

ignorerade det när de blev våldtagna. Genom att se alla annorlunda sätt att vara och 

älska provocerade och utmanade de normerna som fanns (Norrhem et al. 2015, s. 

30). 

 

Enligt Martin Berg och Jan Wickman (2010, s. 10) är queerteorin nu för tiden ”en 

kritisk analys av antagandet att en viss relation mellan de tre faktorerna kön, genus, 

och sexuellt begär är självklart, enhetligt, och ”naturlig”.”. Det är en teori som 

utmanar idén att en person som har en kvinnlig kropp givetvis ska visa upp ett 

feminint genus och även vara intresserade av personer med manliga kroppar som 

visar upp ett maskulint genus och är intresserade av kvinnor (Berg & Wickman 

2010, s. 10). Queerteorin förutsätter inte att heterosexualitet är det självklara sättet 

att organisera sexuella läggningar, eller att kön och genus hänger samman på ett 

specifikt sätt. Istället fokuserar teorin på att kritiskt se på de processer och praktiker 

som gör att dessa antagandena framstår som något bra och oproblematiskt (Berg & 

Wickman 2010, s. 11). Queerteorin används ofta för att undersöka identiteter som 

inte stämmer överens med den normativa heterosexualiteten, och hur 

heterosexualiteten som maktordnare och institution fortsätter existera och utvecklas. 

Genom att fokusera på dessa saker vill queerteorin problematisera och klargöra hur 

normativa föreställningar om sexuella läggningar, kön och genus har en politiskt 

och ideologiskt färgad historia. Queerteorin beskrivs ofta som ett kritiskt perspektiv 

eller en position snarare än en teori, som kan användas för att granska, studera, och 
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kritisera heterosexualitetens normativa status och olika relationer mellan sexuella 

läggningar, kön, och genus (Berg & Wickman 2010, s. 12). 

 

3.2 Analysredskap 
Under uppsatsen kommer några centrala begrepp från det normkritiska perspektivet 

och queerteorin användas för att analysera resultaten från intervjuerna och förstå det 

empiriska materialet.  

 

Ett av de begreppen är inkludering. Som tidigare skrivits är inkludering en stor del 

av normkritiken (Samuelsson 2016, s. 13). Genom att se på intervjuerna ur en 

normkritisk, och mer specifikt en inkluderande synvinkel har jag fokuserat på om 

och hur intervjupersonerna känner sig inkluderade på bibliotek. Flera av 

intervjufrågorna har en bas i normkritik och inkludering.  

 

Ett centralt begrepp i queerteorin är identitet. Queerteorin används ofta för att 

granska identiteter som inte tillhör den normativa heterosexualiteten (Berg & 

Wickman 2010, s. 11). Identitetsbegreppet har fått mig att fokusera på hur 

intervjupersonerna pratar om frågor relaterade till identitet, som till exempel om 

deras identiteter är representerade i median och hur bibliotekarier reagerar på deras 

identiteter, under intervjuerna. 

 

Begreppet normer är grunden till normkritik (Lövkrona & Rejmer 2016, s. 137). Det 

är även en stor del inom queerteorin (Berg & Wickman 2010, s. 12). Att se på 

resultaten från intervjuerna utifrån begreppet normer har fått mig att fokusera på hur 

normer påverkar både HBTQ-ungdomar på bibliotek och biblioteken i sig.  

 

4 Metod 

Medan det förra kapitlet beskrev det teoretiska ramverket som kommer användas för 

att analysera de resultat som framkommer av intervjuerna kommer det här kapitlet 

bland annat beskriva metoden för hur dessa resultat kom fram. Genom det här 

kapitlets gång kommer flera saker beskrivas. Dessa saker är hur intervjuerna 

utvecklades, hur intervjupersonerna hittades och hur de valdes ut, hur 

intervjupersonernas anonymitet valdes att bevaras, genomförandet av intervjuerna, 

samt metoden för analysen av resultaten.  

 

Metoden som används i studien är intervjuer, vilket som tidigare nämnts till viss del 

inspirerades av Schaller (2011). Mer specifikt används halvstrukturerade intervjuer 



 

16 

 

som Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 19) beskriver. Det är en 

intervjumetod vars mening är att förstå intervjupersonens perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 45). I en halvstrukturerad intervju är frågorna i intervjun 

bestämda, men följdfrågorna ställs utifrån vad intervjupersonen säger och vad som 

sker under intervjun. 

 

Intervjuer valdes för att jag skulle kunna föra ett djupare samtal med 

intervjupersonerna. Intervjuer gör det möjligt att ställa följdfrågor och göra 

förändringar i intervjuguiden under intervjun när det är nödvändigt. Det gör det 

möjligt att anpassa frågorna utifrån personen som intervjuas och vad den säger. 

Under en intervju kan kunskap om ämnet intervjun handlas om skapas mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. I intervjuer kan saker förklaras och diskuteras 

utan försvåringar, och man kan få en bättre förståelse för intervjupersonens svar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 260). Dessa fördelar 

kan vara svåra att hitta i andra metoder. Allt det här kan vara viktigt när ämnet som 

intervjun handlar om är något som kan vara känsligt för intervjupersonen, som 

HBTQ-ämnet. Intervjuer gör det även möjligt att få en personlig kontakt med 

intervjupersonen eftersom man träffas, pratar, och kan se varandra. Detta kan göra 

det enklare att skapa tillit, vilket i sin tur kan göra det enklare att svara på frågorna 

på ett genomförligt och sanningsenligt sätt.  

 

4.1 Hur intervjuguiden utvecklades 
Intervjuguiden, se Bilaga 1, utformades utifrån att jag ville veta hur HBTQ-

ungdomar ser på bemötandet de får på bibliotek och deras erfarenheter av HBTQ-

medier på bibliotek. Frågorna som är med i intervjuguiden valdes utifrån 

frågeställningarna.  

 

De första frågorna, det vill säga bakgrundsfrågor om intervjupersonernas ålder och 

sexuella/romantiska läggning, utvecklades sedan utifrån hur intervjupersonerna 

reagerade på dem. Intervjupersonerna blev ombedda presentera sig i början så att de 

själva kunde avgöra vad för information om sig själva de var villiga att dela med sig 

av. Efter ett par intervjuer blev det tydligt att intervjupersonerna blev förvirrade av 

presentationen. Det verkade inte vara hur de förväntade sig att intervjun skulle 

börja, och de verkade inte heller säkra på vad för slags information de borde ta upp 

under presentationen. Det blev även tydligt att majoriteten av intervjupersonerna, 

även de som identifierade sig som trans, inte tänkte på pronomen. Eftersom jag inte 

är bekväm med att gissa intervjupersonernas pronomen, speciellt när HBTQ är 

ämnet som diskuteras, lades den frågan till på alla intervjuer. Efter att det blev 

tydligt att presentationen inte fungerade togs den bort och ersattes av direkta frågor 

om ålder, läggning, och pronomen. Detta gjordes både för att minska förvirringen 

och för att intervjupersonerna var medvetna om ämnena intervjun berörde och var 

därför antagligen bekväma med att prata om sin identitet rörande HBTQ.  
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De frågor som kommer efter de första frågorna utvecklades inte något nämnvärt 

under intervjuernas gång, utan ändrades beroende på intervjupersonens svar. Om 

personen svarade på ett sätt som svarade på följdfrågor till frågan ställdes inte de 

följdfrågorna som redan fått svar, för att intervjupersonen inte skulle behöva 

upprepa sig. Om personen nämnde något av intresse men inte utvecklade det lades 

det till en följdfråga om det personen nämnt.  

 

Något som utvecklades under intervjuernas gång var informationen 

intervjupersonerna fick före intervjun. Från början bestod den informationen av att 

berätta för intervjupersonerna att de kommer vara anonyma i uppsatsen. Senare, i 

samband med att de första frågorna ändrades lades det till att om intervjupersonen 

var obekväm med någon fråga så var de inte tvungna att svara på den frågan. Det 

förtydligades även att det biblioteket frågorna rör är det eller de bibliotek som 

intervjupersonen besöker eller har besökt.  

 

4.2 Hur intervjupersonerna hittades 
För att få tag på intervjupersoner mejlades RFSU och RFSL och blev tillfrågade om 

de kände till några personer som skulle kunna vara intresserade av att bli intervjuade 

om HBTQ-ämnet i relation till bibliotek. RFSU var inte intresserade av att delta i 

studien, medan RFSL svarade på mejlet så pass lång tid efter att det skickades att 

det inte längre var möjligt att utföra fler intervjuer.   

 

Efterfrågan av intervjupersoner lades också upp i en Facebook-grupp för en 

universitetslinje som inte kommer specificeras för intervjupersonernas anonymitet. 

Tre personer som var av intresse att intervjua svarade, den första och den tredje 

personen intervjuades på ett universitetsbibliotek medan den andra personen slutade 

svara innan en tid eller plats för intervjun kunde bestämmas.  

 

Ytterligare ett sätt intervjupersoner hittades var genom att jag frågade mina bekanta 

om de kände någon som skulle kunna tänka sig ställa upp. Några personer nämndes, 

som sedan söktes upp på Facebook och fick frågan om de var intresserade. Där 

svarade fem personer som var av intresse att intervjua. Den första intervjuades på ett 

stadsbibliotek, den andra kunde dessvärre inte, den tredje intervjuades på ett café, 

den fjärde slutade svara före något kunde bestämmas, och den femte intervjuades 

över telefon.  
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4.3 Hur intervjupersoner valdes ut 
De personer som valdes ut för att intervjuas är ungdomar som använder bibliotek i 

mer eller mindre grad. Personer som aldrig besöker bibliotek var alltså inte av 

intresse och blev inte utvalda för att intervjuas.  

 

De personer som valdes är även öppet HBTQ. Det här beror till stor del på att det 

skulle ha varit på gränsen till omöjligt att hitta HBTQ-personer som inte kommit ut 

och är villiga att bli intervjuade om ämnet. Det här kan även ha påverkat svaren 

intervjupersonerna gav. Eftersom sättet man interagerar med världen påverkas av 

om man kommit ut eller inte är ens erfarenheter och behov annorlunda.  

 

4.4 Anonymitet 
Det är som tidigare påpekat inte ofarligt att identifiera sig som HBTQ i dagens 

samhälle. Att ge upp sin anonymitet och komma ut som HBTQ medför många 

risker, som till exempel hemlöshet, mobbning, och diskriminering. Även om 

intervjupersonerna är öppet HBTQ betyder inte det nödvändigtvis att de vill att alla 

de stöter på ska veta att de är HBTQ. Likaså så kan man vara öppet HBTQ på olika 

nivåer, att ha kommit ut till som exempel sina vänner betyder inte alltid att man 

kommit ut till resten av världen. Med tanke på det här kommer alla intervjupersoner 

vara anonyma, och de kommer ges fiktiva namn för den här uppsatsen. De namn 

som används valdes för att matcha intervjupersonernas pronomen men har inga 

djupare tankar bakom sig. 

 

4.5 Genomförande 
Som tidigare skrivits så intervjuades alla förutom en av intervjupersonerna i person. 

Den som inte intervjuades i person intervjuades istället över telefon eftersom han 

inte hade möjlighet att träffas för intervjun.  

 

Två av intervjuerna tog plats på ett universitetsbibliotek. Mer specifikt skedde de i 

ett mindre grupprum på biblioteket. Den första intervjun var lite stel bland annat 

eftersom intervjupersonen verkade osäker på vad som förväntades av henne. Den 

andra intervjun var betydligt mindre stel, till stor del på grund av intervjupersonens 

starka känslor för ämnet och önskan att prata mycket om det. Även om 

stämningarna på de två intervjuerna var väldigt olika var miljön densamma, tyst och 

ostörd.  

 

En av intervjuerna tog plats på ett stadsbibliotek. Det skedde i en relativt ostörd 

hörna av källarplanet, men inte i ett eget rum som på de två tidigare intervjuerna. 

Stämningen var lättsam och intervjupersonen verkade väldigt bekväm. Möjligheten 

till anonymitet var lite mindre under den här intervjun eftersom det inte fanns 
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möjlighet att sitta i ett avskilt rum, men det rörde sig inte mycket folk i närheten av 

bordet intervjun skedde vid och intervjupersonen sa att hon var bekväm med att 

genomföra intervjun där.  

 

En av intervjuerna tog plats på ett café. Den här intervjun skedde också i en relativt 

ostörd hörna, dock på ovanvåningen av cafét. Under intervjun var det ingen annan 

som var i rummet, utan den enda störningen var när stolen intervjupersonen satt på 

gick sönder. Intervjupersonen uttryckte osäkerhet på vad som förväntades av henne 

för intervjun men det försvann snart efter en mer detaljerad förklaring av frågornas 

ämnen. Efter det verkade hon bekväm och hade många tankar och åsikter om ämnet.  

 

En av intervjuerna togs över telefon istället för i person. Det här var på grund av att 

intervjupersonen bor långt ifrån Växjö, vilket var utgångspunkten för var 

intervjuerna tog plats, och inte hade möjlighet att ta sig till Växjö under tiden 

intervjuerna skedde. Intervjun skedde med båda parterna i sina respektive hem. 

Intervjupersonen verkade bekväm, om lite yrvaken. Det märkes dock en skillnad på 

telefonintervjun och intervjuerna som skedde i person. Över telefon var det svårare 

att kommunicera att intervjupersonen gärna får utveckla sitt svar utan att behöva 

säga det. Det här resulterade i en mer styltig dialog, med fler frågor om 

intervjupersonen kan utveckla vad de just sa. Det resulterade även i att svaren 

generellt blev kortare jämfört med de andra intervjupersonerna, eftersom det efter 

några gånger av ”kan du utveckla det?” blev lite spänt att fortsätta fråga det. 

 

Alla intervjupersonerna blev tillfrågade om de var bekväma med att spelas in under 

intervjun. Förutom personen som intervjuades över telefon och den andra 

intervjupersonen som intervjuades på universitetsbiblioteket sa alla att de kunde 

spelas in.  

 

De intervjuerna som spelades in transkriberades för att på ett tydligare sätt kunna se 

resultaten från intervjuerna. Utfyllnadsljud och saker som skratt togs bort från 

transkriberingarna för att göra dem tydligare.  

 

Sammanfattningsvis skedde alltså totalt fem intervjuer. De tre intervjuer som 

spelades in är mellan 4 och 13 minuter långa. För de två andra intervjuerna som inte 

spelades in är deras längder mer osäkra, men de är i närheten av de tre inspelade 

intervjuerna.  
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4.6 Metod för analys 
För att analysera resultaten från intervjuerna användes begreppen som togs upp i det 

tidigare kapitlet ”3.2 Analysredskap”. Dessa begrepp är normer, inkludering, och 

identitet, och kommer som tidigare skrivits från queerteorin och normkritik. 

 

Transkriberingen av resultaten som framkom av intervjuerna färgkodades utifrån 

vad de handlade om. De teman som färgerna representerade är de teman nästa 

kapitel är indelat efter. Efter färgkodningen klipptes delar av transkriberingen ut för 

att klistras in i olika dokument som representerade ett av de tre begreppen: normer, 

inkludering, och identitet. Uppdelningen skedde utifrån vilket begrepp som 

planerades att användas för att analysera just den delen av resultaten. Korta 

sammanfattningar av teori-begreppen sattes in tillsammans med de färgade 

transkriberingsdelarna för att göra det så tydligt som möjligt för mig under 

analysens gång. Efter att detta gjorts skrevs delarna av transkriberingen om till 

sammanfattningar av vad man skulle kunna få ut av dem med hjälp av 

analysbegreppen. Det här gjordes återigen för att göra det så tydligt som möjligt för 

mig och för att senare kunna lägga upp analyskapitlet på ett förståeligt sätt. Efter det 

skrevs allting samman till vad som nu är analyskapitlet.  

 

5 Resultat 

Det förra kapitlet tog upp metoderna för uppsatsen, däribland intervjuerna, medan 

det här kapitlet redovisas och presenteras de resultat som framkom från intervjuerna. 

Kapitlet är indelat i olika delar utifrån teman som kunde ses i resultaten. Dessa 

teman är hur HBTQ-ungdomarna som intervjuades använder bibliotekstjänster, 

HBTQ-ungdomarnas uppfattningar om HBTQ-medier på bibliotek, HBTQ-

ungdomarnas tankar om placeringen av HBTQ-medierna, hur HBTQ-ungdomarna 

ser på bemötandet de får på bibliotek, samt om HBTQ-ungdomarna känner sig 

inkluderade på bibliotek.  

Det är fem personer som har intervjuats. Bianca är en 23-årig tjej som identifierar 

sig som pansexuell. Jason som är en 21-årig kille, pansexuell, och trans. Anna som 

är 19 år, bisexuell, och en tjej. Hazel är en 19-årig tjej som identifierar sig som 

bisexuell. Slutligen Percy som är 21 år, en kille, bisexuell, och trans.  

 

5.1 HBTQ-ungdomars användning av bibliotekstjänster 
Intervjupersonerna använder bibliotek på lite olika sätt. Bianca och Jason använder 

främst sina universitetsbibliotek för att studera, skriva hemtentor, och göra 
grupparbeten. Jason besöker även ett folkbibliotek ibland, men eftersom han sällan 

uppskattar besöket har det skett väldigt sällan på senaste år. Percy använder enbart 

folkbibliotek för att låna böcker, vilket oftast består av skönlitteratur. Anna 

använder främst folkbibliotek för att låna böcker, men även som ett ställe att 
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spendera tid och för studier, både till skolan och för eget bruk. Hazel använder 

främst folkbibliotek och universitetsbibliotek som en informationskälla, men också 

för att studera och spendera tid.  

 

Intervjupersonerna använder nästan aldrig bibliotek för att hitta information eller 

skönlitterära böcker om HBTQ-ämnet. Den enda undantaget för det här är Anna 

som läser och lånar mycket böcker om HBTQ-ämnet. Hon lånar både skönlitterära 

böcker och faktaböcker, både på grund av ett eget intresse och till skolan. 

 

5.2 HBTQ-ungdomarnas uppfattningar om HBTQ-medier på 

bibliotek 
Intervjupersonernas tankar om medier med HBTQ-tema på bibliotek är ganska 

blandade. Bianca tänker för det mesta inte på HBTQ-medier på biblioteket hon 

besöker. Undantaget är under ortens Pride-vecka då de är tydligt utställda. Hazel 

känner också att HBTQ-medierna oftast är i skymundan och att man behöver aktivt 
leta efter dem för att hitta dem. Undantaget är återigen under Pride-veckan, då 

HBTQ-böckerna står på en egen hylla. Anna tycker att utbudet av HBTQ-medier på 

biblioteket hon oftast besöker är bra. Det finns enligt henne både informativa 
faktaböcker och skönlitterära böcker hon gillar. Hon tar dock upp att det här inte 

stämmer på alla bibliotek. Biblioteket i hennes hemstad har knappt några HBTQ-

medier alls. Percy och Jason ansåg båda att biblioteken de besöker har ytterst lite 
HBTQ-litteratur. Jason jämför det även med utbudet på internet, vilket han anser är 

betydligt bättre. Han klagar också på att det inte direkt finns några HBTQ-medier på 

andra språk än svenska.  

 

När det kommer till medier som handlar specifikt om de identiteter 

intervjupersonerna tillhör var svaren relativt negativa. Hazel har inte aktivt letat 
efter medier om hennes identitet, så hon är inte säker på om det finns eller inte. 

Anna vet däremot att det finns medier om hennes identitet, hon säger att ”Jag är väl 

ganska norm i communityn så jag har väl turen att jag finns representerad.” 
(personlig kommunikation, 7 maj 2019). Hon menar alltså att hennes identitet enbart 

finns representerad på biblioteket eftersom det är en av de ”vanligare” identiteterna. 

Percy tycker inte att hans bibliotek har några medier om hans identitet. Enligt 

honom har biblioteket bara en handfull HBTQ-böcker, och alla de handlar om 
sexuella läggningar. Det finns alltså ingenting om transämnet eller transpersoner. 

Jason menar att det inte finns några medier om pansexualitet alls, utan det är 

vanligare med karaktärer som är bisexuella. Det finns även ytterst lite om trans, där 
Jason tror att det finns mer om transkillar än transtjejer. Det lilla som finns tycker 

han är mediokert, det är sällan något som han identifierar sig med helt, men det är 

även sällan något han känner är fullkomligt fel. Jason tar även upp att mycket av 

HBTQ-böckerna riktar sig till ungdomar, vilket han känner sig för gammal för, och 
det som riktar sig till vuxna antingen är biografer eller böcker som utspelar sig för 

länge sen, vilket för honom gör dem ganska svåra att relatera till.  
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Anna, Percy, och Hazel svarade alla ”både ja och nej” på om de generellt upplever 

medierna som inkluderande. Bianca svarade att hon inte vet, och Jason svarade ett 

väldigt starkt nej. Anna menar att medan det finns HBTQ-böcker, vilket är 
inkluderande, så är böckerna ofta lite traditionella, vilket inte är särskilt 

inkluderande. Hon påpekar att det bara finns böcker om sexuella läggningar som 

gay och bi, men inte om trans eller nyare begrepp. Percy anser att det har kommit 
till mer medier men många av böckerna som finns är gamla och ganska 

oanvändbara. Hazel påpekar att medan det finns HBTQ-medier så är normen i 

samhället hetero, och det återspeglas på bibliotek. Den stora majoriteten av 

medierna är hetero, och det är avvikande med något annat. Jason anser att de 
HBTQ-medier som finns inte räcker för att göra det inkluderande, utan att 

biblioteket behöver mer för att kunna kallas inkluderande.  

 

Alla intervjupersonerna anser definitivt att medieutbudet hade kunnat utvecklas, 

men de har olika tankar om hur det kan gå till. Både Anna och Jason tycker att 
bibliotek bör köpa in mer och nyare böcker. Jason tycker även att ett bredare utbud 

av HBTQ-medier är viktigt. Enligt honom så handlar det mesta som finns i nuläget 

om unga gay killar, det är svårt att hitta något annat. Han tar även upp att det hade 

varit bra med medier med HBTQ-karaktärer i sig som inte enbart handlar om 
HBTQ-ämnet. Hazel anser att bibliotekarier bör vara medvetna om och aktivt 

försöka tänka utanför heteronormen för att göra biblioteket mer jämställt. Både 

Percy och Bianca anser att det behövs skrivas mer faktalitteratur, vilket kräver att 

fler skriver om ämnet. Bianca menar även att det behövs skrivas mer skönlitteratur.  

 

5.3 HBTQ-ungdomarnas tankar om placeringen av HBTQ-medierna 
När det kommer till placeringen av HBTQ-medier på bibliotek tar 

intervjupersonerna upp flera olika perspektiv. Det här gäller speciellt när det 

kommer till regnbågshyllor. 

 

Bianca är inte säker på var HBTQ-medier står, men har antagit att de står 

tillsammans med allt annat på biblioteket. Hon var inte medveten om vad en 

regnbågshylla är, eller att något sådant existerade, och hade därför ingen åsikt om 
regnbågshyllor. Anna har tidigare varit medveten om var HBTQ-medierna på 

biblioteket står, men biblioteket hon besöker har flyttat på dem. Innan de flyttades 

fanns de på en regnbågshylla, vilket Anna tycker är bra. Hon uppskattar utbudet och 

hur enkelt regnbågshyllan gör det att hitta allt. Percy är medveten om var HBTQ-
medierna står, vilket på biblioteket Percy besöker är bland allt annat på biblioteket. 

Före intervjun visste han inte vad regnbågshyllor var, men efter att ha fått en snabb 

förklaring om vad det är tror han att regnbågshyllor kan vara en bra idé. Han tänker 
att det antagligen gör det enklare att hitta HBTQ-medier, och funderar lite på om det 

inte vore bra om det var obligatoriskt för bibliotek att ha en regnbågshylla.  
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Hazel är inte säker på var HBTQ-medierna står på biblioteket, men hon tror inte att 

det finns en hylla för det i vanliga fall. Under Pride har biblioteket dock en speciell 

hylla för HBTQ-medierna. Hazels åsikter om regnbågshyllor är lite delade. Hon 
känner att det är bra för att det gör det enklare att hitta HBTQ-medier och det gör 

det enklare för bibliotekarierna att peka ut hyllan om någon frågar om det. Hon 

känner att det är dåligt för att det känns lite exkluderande eftersom HBTQ-medierna 
kanske inte borde separeras från resterande medier och för att HBTQ-medierna inte 

borde få plats på en hylla. Hon tycker att biblioteket borde ha så pass mycket 

HBTQ-medier att de tar upp mer än en hylla.  

 

Jason vet var HBTQ-medierna står, men är lite förvirrad över det. Han beskriver att 

biblioteket har en regnbågshylla, men att alla HBTQ-medier inte står där utan står 
bland resten av medierna med. Jason är stark emot regnbågshyllor, och menar på att 

”regnbågshyllan är det dummaste man kan ha” (Jason, personlig kommunikation, 28 

april 2019). Regnbågshyllan på biblioteket han besöker står för sig själv, en bra bit 
ifrån resterande bokhyllor, vilket Jason menar gör en väldigt utsatt om man går dit 

eftersom det direkt syns att man är gay. Han tycker det framstår som att biblioteket 

bryr sig mer om att det ska se ut som att de är progressiva än om att faktiskt vara 

progressiva och ta hand om deras användare. Istället för regnbågshyllor föreslår 
Jason att bibliotek kan ha skyltar eller liknande som säger att de är HBTQ-vänliga, 

och ha HBTQ-medierna med resten av medierna på biblioteket.  

 

5.4 Hur HBTQ-ungdomarna ser på bemötandet de får på bibliotek 
Intervjupersonerna beskriver generellt besöken på ett neutralt sätt. Jason pratar för 

det mesta inte med någon på biblioteket, så han har inte mycket att säga om saken, 

varken positivt eller negativt. Percy brukar inte tänka på hur besöket är. Bianca 

tycker att hennes besök till bibliotek oftast är lugna och trevliga. Anna kallar sina 
biblioteksbesök positiva. Hazel beskriver sina biblioteksbesök som neutrala, inget 

fantastiskt men inte heller något otrevligt.  

 

Precis som med biblioteksbesöket generellt tycker intervjupersonerna att svaren de 

får på sina HBTQ-relaterade frågor är ganska neutrala. Som sagt så pratar inte Jason 
med folk så ofta, men han uttrycker en oro för att bibliotekarierna skulle använda fel 

pronomen på honom. Bianca har aldrig frågat något om HBTQ-ämnet. Hazel tycker 

att svaren för det mesta är neutrala, det är svar på hennes frågor och hon märker inte 

av någon diskriminering. Percy tycker också att svaren är svar på frågorna, men 
påpekar att bibliotekarierna inte alltid vet svaren och om det är fallet är han tvungen 

att leta upp det själv. Anna tycker att bibliotekarierna är trevliga och att det inte är 

någon skillnad på när hon frågar om HBTQ och andra ämnen.  

 

Alla intervjupersoner känner sig i alla fall ganska trygga med att dela med sig av sin 
HBTQ-identitet på bibliotek. Percy och Bianca känner sig överlag trygga. Bianca 

menar att folk på bibliotek inte bryr sig om varandra utan håller sig för sig själva. 
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Hazel uttrycker det som att hon inte känner sig otrygg med att ställa HBTQ-

relaterade frågor. Likaså har Anna inga problem med att ställa HBTQ-frågor, men 

gör det inte tydligare än så att hon är HBTQ. Jason är väldigt öppen med sin 
identitet, men det bygger mer på att tvinga folk att bli mer accepterande än att han 

känner sig trygg på bibliotek. Han tar upp att yngre personer som inte är lika öppna 

med sina identiteter som han är nu antagligen inte är lika bekväma med att vara 

öppna med det.  

 

5.5 Känner sig HBTQ-ungdomarna inkluderade på biblioteket 
Slutligen frågades intervjupersonerna om de känner sig inkluderade på biblioteket 

de besöker. Bianca har inte mycket att säga om saken. Anna och Percy känner sig 
båda inkluderande på biblioteken de besöker. Anna känner sig hemma på bibliotek, 

hon gillar medierna och personalen, och hon har aldrig varit med om något som har 

fått henne att känna sig obekväm. Percy tycker att bibliotekarierna på biblioteket 
han besöker är väldigt förstående. Jason känner sig inte alls inkluderad på 

biblioteket, anledningen till detta är regnbågshyllan. Jason menar att det inte är 

biblioteks uppgift att tvinga folk att komma ut som HBTQ, vilket han känner att 

regnbågshyllan gör.  

 

Hazel är kluven i frågan om hon känner sig inkluderad eller inte på biblioteket hon 
besöker. Hon känner sig inte utanför på biblioteket, hon tar upp HBTQ-

certifieringen biblioteket hon går till nyligen har fått som exempel på detta. Men 

hon tar också upp HBTQ-certifieringen som exempel på varför hon inte heller 

känner sig inkluderad.  

”Det är en bra grej att de fått en utbildning, för det är ju det som det innebär, 

att personalen har blivit utbildad inom HBTQ-frågor, det tycker jag är 

skitbra. Men jag tycker att det är onödigt att det ska behövas, för att i en 
perfekt värld så ska ju alla få vara den man är och älska den man vill och så 

vidare. Men det är också så att alla borde förstå vad det innebär att vara 

HBTQ-person, eller alltså vad hela det spektrumet berör. Sen är det klart att 

alla kan ju inte veta allting heller … Så, ja, det är ju bara att de är det för det 

är bra att de fått utbildningen men sen samtidigt så är det såhär, varför ska 

den ens behövas?” (Hazel, personlig kommunikation, 10 maj 2019) 

Hazel menar att certifieringen får det att kännas som att det är okej om man som 

HBTQ-person vill besöka just det här biblioteket, men man får inte besöka andra 
bibliotek som inte är HBTQ-certifierade. Hon undrar varför HBTQ-certifieringar 

ska behövas. Hon beskriver att biblioteket inte känns exkluderande, men inte heller 

som att hon kommer hem. Slutligen jämför hon HBTQ-certifieringar med 

historiekurser: ”Bara för att du går en historiekurs på gymnasiet betyder det inte att 

du är en historieexpert.” (Hazel, personlig kommunikation, 10 maj 2019). 
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6 Analys 

I det här kapitlet kommer resultaten som redovisades och presenterades i det 

föregående kapitlet analyseras med hjälp av begreppen från normkritiken och 

queerteorin som beskrevs tidigare i uppsatsen. Det vill säga normer, inkludering, 

och identitet. Dessa begrepp har mycket gemensamt och kommer därför ibland till 

viss del gå in i varandra.   

 

6.1 Normer 
Normen i samhället är att vara heterosexuell, det är heterosexuella personer som har 

inflytande över samhället, medan det är HBTQ-personer som dessvärre oftast blir 

diskriminerade mot (Forum för levande historia RFSL Ungdom 2011, s. 6). I svaren 

från intervjupersonerna är det märkbart att normen på bibliotek också är att vara 

heterosexuell. Detta är något Schaller (2011, s. 105) också tar upp i sin 

undersökning.  

 

Intervjusvaren visar på att det finns relativt lite HBTQ-medier på bibliotek, vilket är 

något som även är väldigt märkbart i den tidigare forskningen, bland annat 

Robinson (2016, s. 164), Chapman (2013, s. 561), och Downey (2013, s. 105) 

diskuterar detta ämnet och kommer fram till att det finns lite HBTQ-medier på 

bibliotek. Det som finns är oftast i skymundan, det står på ställen där det inte syns 

eller är lätt att hitta, vilket också syns i Robinsons (2016, s. 165) artikel.  Normen är 

att vara heterosexuell, vilket betyder att det är medierna med heterosexuellt innehåll 

som visas upp medan medier som går emot normen inte visas upp.  

 

Utöver att heterosexualitet är normen när det kommer till heterosexualitet och 

HBTQ så finns det andra normer på bibliotek som intervjusvaren visar på. Det finns 

medier om HBTQ på bibliotek, även om det inte är mycket. Men det här gäller bara 

HBTQ-litteratur om de sexuella läggningarna gay och bi. Det finns enligt 

intervjusvaren inga medier om till exempel pansexualitet, transpersoner, eller några 

andra HBTQ-identiteter som inte är en sexualitet. Den tidigare forskningen visar på 

att medier om i alla fall transpersoner kan vara svårt att hitta (Drake & Bielefield 

2017, s. 164). Inom HBTQ på bibliotek så är normen att vara gay eller bisexuell. 

Det som går utanför den här normen blir inte placerade i skymundan på bibliotek, 

det finns helt enkelt inte.  

 

Utifrån intervjusvaren kan man även se en norm om vad HBTQ-medier bör handla 

om, och därför även vad HBTQ-personer bör vara intresserade att läsa om. De 

medier som finns handlar först och främst om att vara HBTQ, ofta är HBTQ det 
enda ämnet som tas upp i den median. Det finns ytterst sällan medier som handlar 

om andra ämnen men rör HBTQ-ämnet också.  
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Den heterosexuella normen, vilket är en norm som ofta används inom queerteorin 

och handlar om att alla förväntas vara heterosexuella, märks även utanför medierna 

på biblioteken (Berg & Wickman 2010, s. 11; Samuelsson 2016, s. 16). 
Intervjusvaren visar en nervositet för att bibliotekarierna inte ska vara redo för, eller 

medvetna om, personer som inte följer normen när det kommer till kön och genus. 

Likaså visar intervjusvaren att bibliotekarierna inte alltid vet var HBTQ-medierna 
står på biblioteket, och att de inte alltid gör allt de kan för att hjälpa personer som 

letar efter dessa medier.  

 

6.2 Inkludering 
Att vara inkluderande kan uttrycka sig på många vis. På bibliotek är ett sätt att vara 
inkluderande att arbeta normkritiskt, eftersom målet med normkritik är inkludering 

(Samuelsson 2016, s. 13). Ett sätt bibliotek kan arbeta normkritiskt och vara 

inkluderande är genom deras medieutbud. Från vad ungdomarna som intervjuades 
berättade kan man tolka det som att bibliotek inte har ett särskilt inkluderande 

medieutbud. Till att börja med finns det väldigt lite HBTQ-medier på bibliotek. 

Detta är som sagt något väl representerat i den tidigare forskningen (Robinson 2016, 

s. 164; Chapman 2013, s. 561; Downey 2013, s. 105). Det här kan tolkas som att 
bibliotek följer den heterosexuella normen, vilket som sagt är en norm som handlar 

om att alla personer förväntas vara heterosexuella, och inte bryr sig om, eller inte 

tänker på att detta resulterar i att HBTQ-personer exkluderas från biblioteket 
(Samuelsson 2016, s. 16). Det här stärks även av att mycket av HBTQ-medierna 

som finns enligt intervjupersonerna är gammalt och inte längre relevanta. Robinson 

(2016, s. 164) tar upp att mycket av HBTQ-median på bibliotek är gammalt i den 

tidigare forskningen.  

 

Hur medieutbudet på bibliotek enligt intervjupersonerna ser ut är inte heller 
inkluderande mot mindre välkända HBTQ-identiteter, och HBTQ-identiteter som 

inte rör sexualitet. Det finns ingen eller ytterst lite media om transpersoner, vilket 

även Drake & Bielefield (2017, s. 164) tar upp i deras forskningsartikel. Även om 
det finns medier om transpersoner finns det ingenting om personer som inte passar 

in i tvåkönsnormen. Det finns inte heller media relaterad till identiteter som till 

exempel pansexuell. Det här visar kanske snarare på en omedvetenhet från 

bibliotekariernas håll om vad HBTQ-användarna kan tänkas behöva och vilja ha, 

snarare än ett medvetet sätt att vara exkluderande.  

 

En av intervjupersonerna nämner att det inte finns HBTQ-böcker på några andra 

språk än svenska. Det här är specifikt exkluderande mot HBTQ-personer som inte 

kan det svenska språket, eller håller på att lära sig det. 
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Bibliotekens placering av HBTQ-medierna på regnbågshyllor kan utifrån 

intervjupersonernas svar tolkas både som inkluderande och exkluderande. Att 

regnbågshyllor kan vara både inkluderande och exkluderande är något även Walker 
och Bates (2016, s. 275) menar på i sin forskningsartikel. Utifrån intervjusvaren kan 

man anta att inkluderingen kommer från att medierna blir lättare att hitta och ibland 

mer synliga. Exkluderingen kommer från att HBTQ-medierna placeras separerat 
från resten av medierna, samt att placeringen av regnbågshyllor ofta är så pass långt 

bort från resterande medier att det direkt märks om en person är vid den hyllan, 

vilket resulterar i att personen måste komma ut som HBTQ för att kunna se 

bibliotekets HBTQ-medier.  

 

Ett annat sätt bibliotek kan vara inkluderande på är genom bibliotekarierna och hur 

de hanterar HBTQ-relaterade situationer. Intervjusvaren visar på att generellt sätt 

uppför sig bibliotekarier på ett inkluderande vis genom att inte reagera negativt på 

frågor om HBTQ-ämnet. Dock verkar det finnas vissa undantag. Detta stämmer 

överens med den tidigare forskningen som också visar på aningens mixade 

bemötanden på bibliotek (Walker & Bates 2016, s. 276; Curry 2005, s. 67). En av 

intervjupersonerna tar upp bibliotekariernas ovilja att fortsätta hjälpa dem efter att 

bibliotekarierna sagt att de är osäkra på var medierna står. Det här skulle kunna 

tolkas både som att bibliotekarierna är ovilliga att göra mer än det absolut 

nödvändiga när det kommer till HBTQ-relaterade frågor eller att bibliotekarierna 

inte gillar sina jobb. En annan intervjuperson tar även upp oron över att 

bibliotekarierna skulle använda fel pronomen på honom, vilket kan kännas väldigt 

exkluderande om det sker. Att detta kan hända skulle kunna bero på att 

bibliotekarierna inte är tillräckligt insatta eller utbildade i ämnet, och därför inte är 

medvetna om att de gör något exkluderande.  

 

6.3 Identitet 
Att hitta eller skapa sin identitet kan vara svårt, oavsett vilka dessa identiteter är, 

men speciellt om ens identitet inte stämmer in i heteronormen eftersom normen 

avgör vem som har makt i samhället, och om man inte faller in i de normerna kan 

man bli negativt påverkad (Forum för levande historia RFSL Ungdom 2011, s. 6). 

För många låter det logiskt att bibliotek, som är en källa för information, kan hjälpa 

deras användare hitta eller skapa sina identiteter.  

 

Medier om olika identiteter kan hjälpa personer att hitta sina identiteter, vilket är 

något Stahl och Kushner (2014, s. 16) tar upp i den tidigare forskningen. Problemet 

uppstår när intervjupersonerna förklarar att deras identiteter inte är representerade 

bland medierna på biblioteken. Medan vissa identiteter, som bisexualitet, är 

representerade så är andra identiteter, som pansexualitet, inte representerade. 

Könsidentiteter är väldigt sällan representerade på bibliotek, vilket även märks i den 

tidigare forskningen (Drake & Bielefield 2017, s. 164). Intervjusvaren visar på att 

de medier som finns om ämnet oftast handlar om transkillar. Det finns ännu mindre 
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medier om transtjejer, och det finns till stor del ingenting relaterat till transpersoner 

som har identiteter som inte följer tvåkönsnormen, alltså till exempel icke-binära. 

Det här skulle både kunna betyda att biblioteken inte är medvetna om att dessa 

identiteter existerar, att biblioteken är osäkra på hur de ska göra för att representera 

dessa identiteter, eller att biblioteken inte är intresserade av att representera 

identiteterna. Det skulle även kunna betyda att dessa medier inte existerar utanför 

bibliotek heller. Om en person tillhör en identitet men inte är medveten om att den 

identiteten existerar kan det vara svårt för personen att inse att det den känner är 

något verkligt.  

 

Intervjupersonerna har delade åsikter om huruvida bibliotekarierna respekterar 

HBTQ-identiteter. Medan bibliotekarierna generellt verkar svara på frågor gällande 
HBTQ är de som tidigare skrivit inte alltid redo att fortsätta hjälpa till efter de första 

frågorna. Hur bibliotekarier bemöter HBTQ-användare är något både Walker och 

Bates (2016, s. 276) och Curry (2005, s. 67) tar upp hur i sina forskningsartiklar i 

den tidigare forskningen. En av intervjupersonerna tror att bibliotekarier inte skulle 
visa upp fobiska tendenser om HBTQ medan en annan av intervjupersonerna tror att 

bibliotekarierna skulle använda fel pronomen på honom. Ser man på de delarna av 

detta som visar på mindre förstående bibliotekarier ur ett identitetsperspektiv kan 
detta vara ett hinder för biblioteksanvändarna att använda biblioteket för att hitta 

eller skapa sina identiteter. 

 

7 Diskussion och slutsatser 

I det förra kapitlet analyserades resultaten med hjälp av begrepp från normkritik och 

queerteorin. I det här kapitlet kommer slutsatserna från analyskapitlet beskrivas. 

Resultaten från intervjuerna kommer också diskuteras i det här kapitlet. Det sker 

utifrån frågeställningarna som ställdes i början av uppsatsen. Kapitlet är uppdelat 

utifrån frågeställningarna, men också utifrån vad resultaten från intervjuerna 

handlade om. 

 

7.1 HBTQ-ungdomars uppfattningar om HBTQ-medier på bibliotek 
Resultaten av intervjuerna visar att intervjupersonerna har blandade uppfattningar 

om HBTQ-medier på bibliotek. Överlag kan man dock argumentera att 

uppfattningarna är för negativa för att bibliotek bör fortsätta på det sättet de hanterar 

HBTQ-medier nu.  

 

Generellt sätt är intervjupersonernas tankar blandade om HBTQ-medierna på 

bibliotek, några av dem tycker utbudet är bra medan andra tycker utbudet är dåligt. 

Att utbudet av HBTQ-medier på bibliotek inte når upp till förväntan är något som 

den tidigare forskningen också har tagit upp. Chapman (2013, s. 561), Goldthorp 
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(2007, s. 241), och Downey (2013, s. 105) tar alla upp saknaden av HBTQ-medier 

på bibliotek i sina artiklar. När det kommer till HBTQ-media om 

intervjupersonernas identiteter var deras tankar aningens mer negativa. De tar upp 

att bibliotek väldigt sällan har medier om transpersoner, speciellt inte personer som 

inte passar in på tvåkönsnormen, eller de mindre välkända sexuella identiteterna. 

Även det här syns i den tidigare forskningen, Drake och Bielefield (2017, s. 164) 

skriver att information om transämnet kan vara extra svårt att hitta.  

 

Intervjusvaren visar även på att HBTQ-medierna är i skymundan på biblioteket. För 

att hitta dem är man tvungen att aktivt leta efter dem. Även det här visas på i den 

tidigare forskningen. Robinson (2016, s. 165) tar upp att HBTQ-medier på bibliotek 

ofta är undangömda.  

 

Allt det här kan bero på många saker. En möjlighet intervjupersonerna rör vid är att 

det inte finns mer medier relaterade till HBTQ-ämnet utanför biblioteket, så 

biblioteken har ingen möjlighet att ta in mer HBTQ-medier. Om det inte finns 

medier som rör HBTQ-ämnet har bibliotek självklart ingen möjlighet att köpa in 

dessa medier. Den här teorin fungerar inte riktigt när det kommer till HBTQ-medier 

om till exempel gay-personer, eftersom det finns mycket medier om det. När det 

kommer till andra mindre kända identiteter som till exempel pansexualitet och icke-

binära är det möjligt att detta är anledningen till att bibliotek inte har medier om det. 

På samma sätt så finns det definitivt medier om HBTQ-ämnet på både svenska och 

engelska, men kanske inte lika mycket på andra språk.  

 

En annan förklaring till varför bibliotek har så pass lite HBTQ-medier skulle kunna 

vara att bibliotekarierna inte är medvetna om att identiteterna finns. Den här teorin 

fungerar inte heller riktigt på medier om gay-personer, eller på bisexuella eller 

transpersoner, eftersom de identiteterna är välkända. Men identiteter som till 

exempel pansexualitet och icke-binär kan vara sådant som bibliotekarier inte är 

medvetna om. Den här teorin kan till viss del styrkas på svaren från intervjuerna. En 

av intervjupersonen kallar vissa identiteter ”vanligare” än andra och menar på att 

deras ”vanlighet” är anledningen att de finns på biblioteket, dock bör det påpekas att 

det här är ur en biblioteksanvändares perspektiv och inte en bibliotekariers 

perspektiv. Det finns även vissa grunder till den i den tidigare forskningen. Walker 

och Bates (2016, s. 279) tar upp hur mycket skolbibliotekarier vet om HBTQ-ämnet, 

vilket varierar. De menar att medan det finns bibliotekarier som vet mycket om 

ämnet eller är villiga att lära sig mer så finns det även bibliotekarier som inte kan 

något om HBTQ-ämnet och inte är villiga att lära sig mer.  

 

7.1.1 Regnbågshyllor – hjälpsamt eller utsättande? 

Huruvida regnbågshyllor är något bra eller dåligt är en omdiskuterad fråga inom 

bibliotek- och informationsvetenskap. Intervjupersonerna i den här undersökningen 
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tar upp argument för båda sidorna. Det finns även tidigare forskning om ämnet, 

både i form av forskningsartiklar och kandidatuppsatser. 

 

Några av intervjupersonerna anser att regnbågshyllor är något positivt. Deras 

argument för detta är att regnbågshyllor gör det enklare att hitta HBTQ-medierna på 

biblioteket både för användarna och för bibliotekarierna. Walker och Bates (2016, s. 

275) nämner även i sin forskningsartikel att vissa elever tror det skulle vara enklare 

att hitta HBTQ-medier om de stod på en egen hylla. Johansson (2016, s. 16) tar i sin 

kandidatuppsats också upp att regnbågshyllor gör det enklare att hitta HBTQ-medier 

på biblioteket.   

 

Några andra av intervjupersonerna anser att regnbågshyllor är något negativt. Deras 

anledningar för detta är att det kan kännas lite exkluderande att separera HBTQ-

medierna från resterande medier, att det borde finnas mer HBTQ-medier än vad som 
får plats på en hylla, och att en regnbågshylla kan vara väldigt utsättande för HBTQ-

personer som inte kommit ut. Walker och Bates (2016, s. 275) tar också upp att 

regnbågshyllor kan resultera i att alla som använder den är tvungna att komma ut 

oavsett om de vill det eller inte. Johansson (2016, s. 16) tar också upp att 
regnbågshyllor kan göra det svårare för personer att låna HBTQ-medier eftersom 

vissa personer kanske inte vill ses låna HBTQ-medier. Hon menar som 

intervjupersonerna och Walker och Bates (2016) att regnbågshyllor kan skapa en 
situation där personerna som använder hyllan blir utpekade och kanske tvingade att 

komma ut som HBTQ.  

 

Intervjupersonerna och Johansson (2016) kommer båda med lösningar på 

regnbågshylleproblemet. En av intervjupersonerna föreslår att istället för att ha en 

regnbågshylla för att visa att biblioteket är HBTQ-vänligt kan biblioteket ha skyltar 
eller liknande som säger att de är det. Det är något som ofta sker i samband med 

HBTQ-certifieringar, vars positiva och negativa sidor kommer diskuteras senare i 

kapitlet. Johansson (2016) tar upp några olika lösningar som framkommit i hennes 
studie. En av dem är att köpa in dubbla exemplar av alla HBTQ-medier och på så 

vis ha både en regnbågshylla och ha HBTQ-medierna bland de andra medierna 

(Johansson 2016, s. 16). Jag funderar på att medan ett bibliotek med större budget 

kan göra detta kan det bli svårt om biblioteket inte har en så stor budget för medier. 
En annan lösning Johansson (2016, s. 20) tar upp är att istället för att ha en 

regnbågshylla kan man sätta upp en affisch med en lista över HBTQ-medier på. 

Återigen undrar jag om detta inte bara ger samma problem som med en 
regnbågshylla, att det kan vara utpekande att läsa affischen, utan att bibliotekarierna 

behöver anstränga sig för att göra en regnbågshylla. En annan möjlig lösning är 

digitala tjänster. Till exempel en digital regnbågshylla på bibliotekets hemsida, och 
vilka ämnesord som HBTQ-medierna har. En digital regnbågshylla är dock bara 

synlig för de som går in på bibliotekets hemsida, och det kan vara svårt att avgöra 

vilka ämnesord som kan hjälpa biblioteksanvändarna hitta HBTQ-medier. 
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Medan det kan verka svårt att hitta en universal lösning för detta problem som 

fungerar för alla bibliotek så är det av stor vikt att bibliotekarier fortsätter försöka 

hitta lösningar som fungerar på deras bibliotek och hjälper HBTQ-användarna där. 
Jag tror att den viktigaste delen av att hitta dessa lösningar är att bibliotekarierna för 

en konversation med och lyssnar på deras HBTQ-användare. 

 

7.2 Hur HBTQ-ungdomar ser på bemötandet de får på bibliotek 
Precis som med regnbågshyllor är det viktigt att bibliotekarier aktivt arbetar med 

hur de bemöter HBTQ-användare på bibliotek. Bibliotekarier bör tänka på hur de 

arbetar för att göra biblioteket mer jämställt och inkluderande. Det här är något 

intervjupersonerna har tagit upp under intervjuerna. De tycker generellt att 

bemötandet de får på bibliotek som HBTQ-personer är neutralt. Deras besök är 

varken något extra bra eller extra dåligt och deras frågor om HBTQ-ämnet blir 

generellt besvarade som vilka frågor som helst. Det här kanske beror på att HBTQ-

personer har speciella informationsbehov och behov av bibliotekstjänster, vilket är 

något Schaller (2011, s. 105) tar upp. Om bibliotekarier behandlar HBTQ-

användarna på samma sätt som de användare som inte är HBTQ kanske de missar 

något HBTQ-användarna behöver.  

 

Flera av intervjupersonerna nämner att de sällan eller aldrig pratar med 

bibliotekarierna, eller inte ställer frågor relaterade till HBTQ-ämnet trots att de inte 

har några negativa upplevelser med bibliotekarier. Flera av dem använder inte heller 

bibliotek alls för att hitta skönlitterära böcker eller information om HBTQ-ämnet. 

Det här är något som återspeglas i den tidigare forskningen. Schaller (2011, s. 107) 

tog upp att många studenter inte bad om hjälp från bibliotekarier på 

universitetsbibliotek även om de inte kunde hitta vad de letade efter. Det här skulle 

kanske kunna bero på att HBTQ-personerna inte litar på att bibliotekarierna skulle 

bemöta dem väl om de blev mer öppna med sina HBTQ-identiteter. Det skulle också 

kanske kunna bero på att det finns bättre och säkrare alternativ att hitta information 

och litteratur om HBTQ-ämnet än bibliotek, till exempel internet.  

 

7.2.1 Behövs HBTQ-certifiering? 

HBTQ-certifiering togs upp tidigare i kapitlet i relation till regnbågshyllor. En av 

intervjupersonerna föreslog att istället för regnbågshyllor som ett sätt att visa 

biblioteksanvändarna att biblioteket är HBTQ-vänligt kan bibliotek ha skyltar som 

säger att de är HBTQ-vänliga. Det här är något som finns på bibliotek med HBTQ-

certifiering. Dock är en HBTQ-certifiering mycket mer än enbart skyltar om HBTQ-

vänlighet.  

 

En HBTQ-certifiering är när bibliotekarier på ett bibliotek blir utbildade i hur de 

kan arbeta för att bli mer inkluderande i relation till HBTQ-personer. Ofta när 
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bibliotek blir HBTQ-certifierade sätter de upp skyltar som berättar detta för 

biblioteksanvändarna.  

 

En av intervjupersonerna tar upp frågan om HBTQ-certifiering, samt dess för- och 

nackdelar. Hon menar på att HBTQ-certifiering känns både inkluderande och 

exkluderande. Hennes argument för att det känns inkluderande är att 
bibliotekarierna blir utbildade inom HBTQ-ämnet. Utifrån de funderingar som tagits 

upp tidigare i uppsatsen, om till exempel hur bibliotekarier kanske uppför sig 

exkluderande mot HBTQ-ungdomar på grund av att de inte har tillräckligt mycket 

kunskap inom HBTQ-ämnet för att veta att det är det de gör, kan en HBTQ-
relaterad utbildning för bibliotekarier definitivt vara något positivt. Intervjupersonen 

känner dock också att det känns onödigt att det ska behövas en HBTQ-relaterad 

utbildning. Hon menar att HBTQ-certifieringar kan få det att kännas som att man 
som HBTQ-person enbart är välkommen på de bibliotek som har det, medan man 

inte är välkommen på bibliotek utan HBTQ-certifiering, eller att man egentligen inte 

var välkommen på biblioteket före de fick HBTQ-certifieringen.  

 

7.3 Begränsningar 
Det här är en relativt liten undersökning. Ämnet, HBTQ på folk- och 

universitetsbibliotek ur perspektivet av HBTQ-ungdomar i åldrarna 19–23, är 

ganska smalt. Även hur undersökningen utfördes resulterar i en liten undersökning. 

Med enbart fem intervjupersoner kan man inte få en bred översikt av vad en grupp 

tycker.  

 

Att hitta intervjupersoner och intervjuerna hade även kunnat ske på ett annat sätt. 

Om mejl för att hitta intervjupersoner hade skickats ut tidigare hade det kanske varit 

möjligt att få fler intervjupersoner. Intervjuguiden hade kunnat göras på ett annat 

sätt, med fler förbestämda frågor. Några ämnen som hade kunnat vara intressanta att 

ta upp i uppsatsen togs inte med eftersom alla intervjupersoner inte blev frågade om 

dessa ämnen. 

 

7.4 Framtida forskning 
Det finns mycket som framtida forskning om HBTQ-ämnet inom biblioteks- och 

informationsvetenskap skulle kunna handla om. Medan det i nuläget finns forskning 

inom ämnet så finns det väldigt lite svensk forskning om ämnet, vilket betyder att 

det finns många områden som är nästintill outforskade. Det finns alltså många 

luckor i forskningen. 

 

Den här studien har undersökt det relativt smala området inom HBTQ-ämnet inom 

biblioteks- och informationsvetenskap som är HBTQ-ungdomar som använder 

bibliotek. Eftersom studien handlar om hur det ser ut i Sverige och det inte finns 
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någon forskning om det så fyller den en liten lucka i forskningen, det finns ingen 

tidigare forskning om svenska HBTQ-ungdomars erfarenheter av bibliotek.  

 

Framtida forskning skulle kunna undersöka andra åldersgrupper av HBTQ-

biblioteksanvändare. De skulle även kunna undersöka bibliotekariernas perspektiv 

på ämnet. Framtida forskning skulle även kunna koncentrera sig mer på ett specifikt 

område av biblioteksupplevelsen, till exempel genom att bara undersöka HBTQ-

medierna eller bemötandet HBTQ-användare får på biblioteket. All framtida 

forskning inom ämnet som handlar om hur det ser ut i Sverige skulle kunna fylla 

luckor i forskningen. 

 

7.5 Slutsatser 
Normen i samhället är att vara heterosexuell. Utifrån intervjupersonernas svar kan 

man avgöra att denna normen också finns på biblioteken, samt att medierna på 

biblioteket reflekterar normen.  

 

Intervjusvaren visar på att HBTQ-ungdomar anser att det finns lite HBTQ-medier 
på bibliotek. Det som finns är ofta i skymundan och svårt att hitta. Ofta är de 

medierna även äldre och inte längre relevanta. Det här skulle kunna tolkas som att 

bibliotek följer normen om att alla är heterosexuella, antingen för att de som jobbar 
på biblioteket inte tänker på att detta resulterar i att HBTQ-personer blir 

exkluderade eller att de inte bryr sig att HBTQ-personer blir exkluderade.  

 

Intervjupersonerna tar även upp medier om mindre kända HBTQ-identiteter som 

pansexualitet och icke-binär. Enligt intervjupersonerna finns det antingen ingen 

media om identiteter som de, eller ytterst lite media om sådana identiteter jämfört 
med andra HBTQ-medier. Det här kan tolkas som att det finns extra normer utöver 

den heterosexuella normen inom HBTQ-medier på bibliotek. Dessa normer verkar 

handla om att vara gay eller bisexuell. Att det inte finns några medier om mindre 
kända identiteter på bibliotek skulle kunna bero på en mängd olika saker. Det kan 

till exempel vara så att bibliotekarierna inte är medvetna om att identiteterna 

existerar, att bibliotekarierna inte vet hur de ska hantera medier om mindre kända 

identiteter, eller att bibliotekarierna inte är intresserade av att representera mindre 

kända identiteter.  

 

Även när det kommer till bibliotekariers bemötande av HBTQ-ungdomar kan man 

märka av den heterosexuella normen. Intervjusvaren visar på att bibliotekarierna 

generellt är inkluderande i deras bemötande av HBTQ-ungdomar, genom att till 
exempel svara på HBTQ-relaterade frågor på ett neutralt sätt. Intervjupersonerna 

pekar dock ut några undantag i detta. Ett av dessa undantag är en nervositet för att 

bibliotekarierna kommer reagera negativt på någon som inte följer normerna när det 
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kommer till kön och genus. Det här skulle kunna bero på att bibliotekarierna inte är 

tillräckligt utbildade inom HBTQ-ämnet för att vara medvetna om att detta kan vara 

exkluderande. Ett annat undantag som nämns i intervjusvaren är att bibliotekarier 
inte alltid vet var HBTQ-medier står på biblioteket, samt att de inte alltid är redo att 

hjälpa användare som frågar om HBTQ-ämnet fullt ut. Det här skulle kunna bero på 

att bibliotekarierna är ovilliga att göra mer än det absolut nödvändiga när det 

kommer till att hjälpa användare med HBTQ-relaterade frågor. 

 

Sammanfattning 

Den här studien undersöker HBTQ-ungdomars erfarenheter av och tankar om 
bibliotek. För att göra detta används frågeställningarna ”Vilka uppfattningar har 

HBTQ-ungdomar om HBTQ-medier på bibliotek?” och ”Hur ser HBTQ-ungdomar 

på bemötandet de får på bibliotek?”.  

 

Teorierna studien är baserad på är normkritik och queerteorin. Metoden som 

användes var intervjuer. De personer som intervjuades var ungdomar mellan 

åldrarna 19 och 23 år som identifierar sig som någon slags HBTQ-identitet. 

Intervjupersonernas anonymitet prioriterades av studien.  

 

Resultaten som framkom av intervjuerna stämmer överens relativt väl med den 

tidigare forskningen. Dessa resultat, samt analysen av dessa resultat, visar på att 

normerna på folkbibliotek och universitetsbibliotek stämmer överens med normerna 

i samhället. Normen på båda platserna är att vara heterosexuell, och på biblioteket 

reflekterar både medieutbudet och bemötandet det i alla fall till viss del.  

 

Det finns väldigt lite medier som rör HBTQ-ämnet på bibliotek är enligt 

intervjupersonerna. Det finns ännu mindre medier om HBTQ-identiteter som inte är 

några av de välkända identiteterna, som till exempel gay och bisexuell. Medier om 

könsidentiteter och sexuella läggningar så som pansexuell är nästan icke-

existerande. Det här skulle kunna bero på flera olika saker, en av dessa möjliga 

anledningar är att det inte finns HBTQ-medier utanför biblioteken. 

 

När det kommer till hur bibliotekarier bemöter HBTQ-ungdomar visar 

intervjusvaren på att det generellt sett sker på ett inkluderande sätt. Bibliotekarierna 
verkar för det mesta svara på HBTQ-relaterade frågor på ett neutralt sätt. Det verkar 

utifrån intervjusvaren dock finnas vissa undantag till detta. En av intervjupersonerna 

nämner en nervositet över att bibliotekarierna kommer använda fel pronomen på 
honom eftersom han inte helt följer normerna som rör kön och genus. En annan av 

intervjupersonerna tar upp att bibliotekarierna inte alltid vet var HBTQ-medierna 
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står och inte alltid är villiga att hjälpa biblioteksanvändare som frågar om HBTQ-

ämnet på alla sätt de kan.  

 

Under studien diskuterades även regnbågshyllor och HBTQ-certifiering, samt deras 

positiva och negativa sidor. Intervjupersonerna tar upp argument för båda sidorna. 
När det kommer till regnbågshyllor är argumentet några av intervjupersonerna tar 

upp för att det är något positivt att de gör det enklare att hitta HBTQ-medier. 

Argumenten för att de är något negativt är enligt några av intervjupersonerna att det 

kan kännas exkluderande att separera HBTQ-medierna från de andra medierna, att 
regnbågshyllor kan vara utsättande för HBTQ-personer som inte kommit ut än, samt 

att det borde finnas mer HBTQ-medier på bibliotek än vad som kan få plats på en 

hylla. Det var endast en av intervjupersonerna som tog upp HBTQ-certifiering, men 
hon tog upp både positiva och negativa delar av det. Det positiva hon tar upp är att 

bibliotekarierna blir utbildade inom HBTQ-ämnet. Det negativa hon tar upp är att 

det kan kännas onödigt att det ska behövas, och att det kan få det att kännas som att 
HBTQ-personer inte är välkomna på alla bibliotek, utan bara de som har HBTQ-

certifiering.  

 

Slutligen kommer studien fram till att det finns många områden relaterade till 

HBTQ-ämnet inom biblioteks- och informationsvetenskap som framtida forskning 

skulle kunna undersöka eftersom det i nuläget finns relativt lite forskning inom 

området.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Du kommer vara helt anonym 

Om du är obekväm med att svara på någonting är det bara att skippa den frågan 

Biblioteket som nämns i frågorna är det eller de bibliotek du besöker oftast, eller om 

du inte besöker bibliotek, det bibliotek du hade kunnat besöka.  

Om det är något du inte förstår eller jag är otydlig med så är det bara att fråga 

Är det okej om jag spelar in detta? 

 

Ålder? 

 

Sexuell/romantisk läggning? 

 

Pronomen? 

 

Vad använder du biblioteket till? 

  

(Använder du bibliotek för HBTQ-saker?) 

 

(Kan du berätta om ett biblioteksbesök du haft?) 

 

Hur upplever du HBTQ-medier (som till exempel böcker, filmer, tidningar) på 

biblioteket? 

 

(Finns det om din identitet?) 

 

(Kan du identifiera dig med deras innehåll?) 

 

(Upplever du medierna som inkluderande?) 

 



 

41 

 

(Är medierna relevanta för dig?) 

 

Hade medie-utbudet kunnat utvecklas? 

 

(Och i så fall, hur?) 

 

Var på biblioteket står HBTQ-medierna och vad tycker du om det? 

 

(Har du erfarenheter av regnbågshyllan? Vad tycker du?) 

 

Hur upplever du besöket? 

 

Vilken respons får du på dina frågor från bibliotekarierna? 

 

Hur bemöts du av bibliotekarierna? 

 

(Känner du dig trygg med att dela med dig av din HBTQ-identitet på biblioteket?) 

 

Känner du dig inkluderad på biblioteket? 

 


