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Title 

”It’s like, you want to be able to relate”: Lesbian and queer library users' lived 

experiences of public libraries 

 

Abstract 
This master's thesis presents a qualitative analysis of nine interviews with public library 

users who identify as dyke, lesbian, or queer. The study focuses on the participants' 

lived experiences of public libraries and aim to investigate the library's role in the 

exploration and practice of a queer or lesbian sexual identity. In what ways does the 

library contribute to and/or obstruct such a practice? The material is analyzed through 

a theoretic framework of queer theory, using a postmodern concept of identity as 

something socially constructed, inconstant and flexible over time. The theoretical 

framework also consists of the notion of safe spaces, as conceptualized in gender 

studies, and the interdisciplinary concept needs. 

 

The overall conclusion is that the library has an important role in the process of 

exploring and practicing a queer or lesbian sexual identity. The most prominent and 

recurring function is explicitly connected to fiction and concerns different needs of 

identification. These needs – sometimes parallel and sometimes intertwined – are 

expressed as recognition, representation, acknowledgment, and the sense of 

community. During an explorative period in life the need for acknowledgment is 

particularly prominent, while in a more stable period, the importance of representation 

is emphasized. For all participants the experience of being part of a community has 

been crucial when it comes to the exploration and practice of their sexual identity. Also 

in this respect, the library has been significant. Not as a place for meetings or hangouts, 

but as a provider of culture. In conversations with the participants a distinct canon of 

common references emerges. Knowing certain books or movies and being able to refer 

to them is not only a way to identify with the fictional characters but also with other 

queer and lesbian readers. Taking part of a lesbian or queer cultural production is to be 

part of a community. 

 

As for the participants' perceptions of the library's ability to contribute to or hinder the 

exploration and practice of their sexual identity, it is primarily dependent upon the level 

of accessibility and provision of this mentioned queer and lesbian cultural production. 

Several of the participants are experiencing difficulties in finding materials with lesbian 

or queer themes. In some cases, this is due to poor exposure and classification of the 

material, in other cases it is related to unsatisfactory meetings with librarians. Another 

crucial aspect is the importance of anonymity and discretion that in different periods 

have been important to the participants. In particularly sensitive periods the need for 

anonymity has been great and sometimes decisive in determining whether they have 

been given access to the materials they wanted. 

 

Keywords 
Library and information studies, public libraries, sexual identity, lesbian, dyke, queer, 

queer theory, needs, lived experience, identification, representation, recognition, 

anonymity, availability, LGBTQ 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Jag skulle gärna vilja veta vad användarna tycker och vad de har för behov – i nuläget famlar jag 

mest och antar en massa… 

Bibliotekarie, ansvarig för regnbågshyllan på ett folkbibliotek, angående deras hbtq-verksamhet 

 

Och [jag] kände att nu behöver jag läsa historier om det här, så då gick jag hit, till det här biblioteket 

och så tog jag en nummerlapp, eller där uppe där man kan få hjälp med liksom..., och så var jag så 

här: ”jag vill läsa böcker om lesbiskhet”. Och då var dom lite så här: ”ja, jag vet inte hur man ska 

söka på det riktigt…”. 

Isabel, en av informanterna i studien 

 

De senaste åren har allt fler bibliotek i Sverige börjat arbeta aktivt gentemot 

målgruppen hbtq-personer. Hbtq är ett paraplybegrepp som används för homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. År 2012 var 

Umeå stadsbibliotek första bibliotek i Sverige att bryta ut en permanent så kallad 

regnbågshylla, det vill säga en hylla helt vigd åt material med hbtq-relaterat innehåll. 

Därefter har flera andra bibliotek runt om i landet följt efter. Ett antal bibliotek har 

dessutom valt att genomgå en hbtq-certifiering via RFSL (Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), vilket bland annat 

innebär fortbildning av personal och strategiskt arbete med bemötande utifrån ett hbtq-

perspektiv. Sedan ett par år tillbaka har både Svensk biblioteksförening och IFLA (The 

International Federation of Library Associations and Institutions) särskilda 

expertgrupper för hbtq-frågor på bibliotek.1 För de av oss vars identitet upplevs som 

normbrytande, har den här utvecklingen varit ytterst välkommen. Dock lämnar den 

fortfarande mycket kvar att önska. 

 

Som en pilotstudie till den här uppsatsen genomförde vi i december 2015 en intervju 

med en hbtq-identifierad biblioteksanvändare. Intervjun visade att informanten i 

studien generellt hade en väldigt positiv upplevelse av biblioteket som institution, men 

när det gällde just hennes erfarenheter i egenskap av hbtq-person var upplevelserna mer 

blandade. I vårt samtal framkom kritiska synpunkter både på beståndet, 

kunskapsorganisationen och bemötandet. Närvarande i samtliga upplevelser var ett 

obehag inför att bli definierad. Detta obehag gjorde att informanten konsekvent undvek 

att konsultera bibliotekarier. Samtidigt som informanten undvek situationer där hon 

skulle kunna bli definierad, uttryckte hon också en önskan om att i större utsträckning 

bli inkluderad och tillfrågad när det gäller utvecklingen av verksamheten som rör just 

hbtq-frågor. 

 

För den här uppsatsen är den här upplevelsen en viktig utgångspunkt. I vår 

litteraturgenomgång av forskning som rör hbtq och bibliotek, är det tydligt att just 

användarperspektivet ofta saknas i forskningen. Trots att det numera satsas resurser på 

                                                 
1 http://www.biblioteksforeningen.org/om/natverk/presentation-av-natverken/ och 
http://www.ifla.org/about-lgbtq [2015-01-07]. 

http://www.biblioteksforeningen.org/om/natverk/presentation-av-natverken/
http://www.ifla.org/about-lgbtq
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hbtq-verksamheter på bibliotek runt om i landet saknas det samtidigt forskning som 

intresserar sig specifikt för hbtq-identifierade användares levda erfarenheter av mötet 

med biblioteket. Hbtq-personers egna upplevelser av biblioteket och bibliotekets 

betydelse för den egna identiteten förblir ett relativt outforskat område. I vårt möte med 

professionen upplever vi samma avsaknad – när det gäller hbtq-verksamhet på bibliotek 

är det sällan som de hbtq-identifierade användarna själva inkluderas i utvecklingen. 

Citatet som inledde det här avsnittet förefaller vara ganska representativt för 

professionen; det saknas kunskap om vilka behov de hbtq-identifierade användarna 

egentligen har. I en tid när delaktighetsdiskursen inom bibliotekskontexten kommit att 

bli så dominerande, menar vi att detta är problematiskt. När hbtq-identifierade 

användare inte inkluderas i utvecklingen av verksamheten, samtidigt som användare 

generellt i växande utsträckning uppmuntras att vara aktiva deltagare, riskerar detta att 

leda till att gruppen hbtq-identifierade användare förblir anonyma, passiva mottagare. 

I förlängningen skulle det kunna leda till inte bara ett fortsatt osynliggörande, utan 

också att biblioteket direkt eller indirekt bidrar till att försvåra för människor att 

utforska och utöva sin sexuella identitet.  

 

Paulette Rothbauer (2007, s. 106-107) uttrycker det som att biblioteket, genom att 

understryka betydelsen av anonymitet för den här gruppen, därmed också bidrar till att 

förhöja värdet på ”the homosexual closet” och i och med det också medverkar till att 

människor fortsätter att dölja eller hemlighålla sin identitet. Förutsättningarna för 

deltagande och interaktion ser dock väldigt olika ut för olika användargrupper. I arbetet 

för ökad delaktighet är detta en viktig medvetenhet att ha med sig. Möjligheterna för 

lesbiska akademiker att påverka bibliotekets utbud ser förmodligen annorlunda ut än 

papperslösa bögars, eller queera transpersoner med psykisk ohälsa. Utgångspunkten för 

vår undersökning är att användarnas upplevelser av biblioteket på många sätt är 

beroende av de sociokulturella kategoriseringar som strukturerar vårt samhälle. Det är 

med bakgrund i detta som vi intresserar oss för just användarperspektivet. Genom att 

synliggöra erfarenheterna hos en grupp som tidigare inte erbjudits så mycket utrymme, 

ökar möjligheterna till en fördjupad förståelse för deras specifika behov, vilket i 

förlängningen kan leda till en mer inkluderande biblioteksverksamhet. 

 

I en svensk kontext talas det numera ofta om hbtq-personer som just hbtq-personer, det 

vill säga akronymen används oftare än de enskilda bokstäverna, och orden bakom dem, 

var för sig. Hbtq fungerar som ett slags samlingsbegrepp för personer som på olika sätt, 

genom sin könsidentitet, könsuttryck, och/eller sexuella preferenser och praktiker, 

överskrider och utmanar rådande normer. Det problematiska med att så ofta tala om 

hbtq som ett paraplybegrepp, är just att det rymmer så många olika identitetspositioner 

med så många varierande erfarenheter av att både tillhöra och inte tillhöra en norm. 

Risken är uppenbar att vissa erfarenheter, i enlighet med rådande normer och 

maktordningar, återigen osynliggörs. Genusvetaren Tiina Rosenberg skriver bland 

annat i L-ordet (2006) om hur lesbiska personers livsvillkor och erfarenheter, genom 

historien, sällan har beskrivits specifikt. Istället har de fått se sig representerade 

antingen av heterosexuella kvinnor eller homosexuella män, något som effektivt 

osynliggjort lesbiska existenser och erfarenheter. Även Jack (f.d. Judith) Halberstam 

understryker skillnaderna mellan lesbiska och homosexuella mäns livserfarenheter. Det 

kan visserligen finnas beröringspunkter men på det stora hela handlar det om så skilda 

erfarenheter att det blir irrelevant att studera dem tillsammans (2005, s. 69). 
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Som ett sätt att aktivt motverka den här obalansen, kommer den här uppsatsens fokus 

inte att riktas emot hbtq-personer i allmänhet, istället kommer vi att intressera oss 

särskilt för den levda erfarenheten hos personer som identifierar sig som lesbiska, flator 

eller queera. Att vi som författare också själva kan dela vissa levda erfarenheter med 

den här målgruppen – vi har båda uppfostrats och könats som kvinnor, och en av oss 

definierar sig som queer – är även det en viktig anledning till den här avgränsningen. 

Med den levda erfarenheten i fokus menar vi att upplevelsen av en delad 

identitetsposition kan vara viktig för att skapa trygghet i intervjusituationen, även om 

vi inte på något sätt förutsätter att detta per automatik skulle generera samma eller 

liknande upplevelser för alla. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att skapa en fördjupad förståelse för vilka betydelser och 

funktioner folkbiblioteket har för utforskandet och utövandet av en icke-normativ 

sexuell identitet hos biblioteksanvändare som identifierar sig som lesbiska, flator eller 

queera. I fokus för studien står den levda erfarenheten av mötet med biblioteket. Vi är 

inte intresserade av någon specifik aktivitet, utan snarare av helhetsintrycket, den 

samlade upplevelsen av bibliotekets alla användningsområden. Det kan handla om 

alltifrån informationssökning och -försörjning, till tillgänglighet och delaktighet, samt 

upplevelsen av bemötande och betydelsen av trygghet, anonymitet, synliggörande, 

representation och identifikation. Ett delsyfte är även att aktivt bidra till att ge röst åt 

en annars relativt osynliggjord grupp. Att berätta sin livshistoria för sig själv och för 

andra är också ett sätt att göra identitet; genom att sätta ord på sina upplevelser formas 

och omformas identiteten i en ständig förhandling om mening; att berätta sin 

livshistoria är således att skapa sig själv som subjekt (Rosenberg 2002, s. 53; Rivano 

Eckerdal 2012, s. 20). Den här studien är därmed inte på något sätt passivt förmedlande. 

Tvärtom är vår utgångspunkt att den här studiens syfte och utformning också aktivt är 

med och formar möjliga identitetspositioner. 

 

Studien bygger på intervjuer med nio personer som identifierar sig som flator, lesbiska 

eller queera. En förutsättning för den här uppsatsen är också att informanterna 

identifierar sig själva som biblioteksanvändare. Undersökningens syfte är således inte 

att undersöka huruvida biblioteket spelar någon roll i informanternas liv, snarare utgår 

studien ifrån att så är fallet. Det vi vill undersöka är istället hur och på vilka sätt 

biblioteket är betydelsefullt specifikt för utforskandet och utövandet av den sexuella 

identiteten. I förlängningen hoppas vi att detta ska bidra till att fördjupa förståelsen för 

behoven hos biblioteksanvändare med andra sexuella identiteter än den dominerande 

heterosexuella. Detta i sin tur skulle kunna ligga till grund för en mer inkluderande 

biblioteksverksamhet. 

 

I vår undersökning utgår vi ifrån följande övergripande frågeställningar: 

  

● Hur upplever lesbiska och queera biblioteksanvändare folkbibliotekets 

betydelse för utforskandet och utövandet av den egna sexuella identiteten; på 

vilka sätt underlättar och/eller försvårar biblioteket ett sådant görande? 

● Vilka gemensamma, respektive unika, erfarenheter och behov kommer till 

uttryck i berättelserna om användningen av biblioteket?   
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1.3 Avgränsningar 
I den här undersökningen är vi enbart intresserade av befintliga biblioteksanvändare. 

Med biblioteksanvändare menar vi alla som på ett eller annat sätt använder biblioteket. 

För att vi ska förstå någon som biblioteksanvändare behöver den inte använda 

biblioteket med någon särskild frekvens eller på något särskilt sätt, alla 

användningsområden är lika giltiga. Icke-användare inom målgruppen, det vill säga de 

som inte alls använder biblioteket, faller dock utanför den här uppsatsens ansats, något 

som inte är helt oproblematiskt. I en kompletterande undersökning skulle det vara både 

relevant och intressant att undersöka de bakomliggande orsakerna till att vissa lesbiska, 

flator och queera inte använder biblioteket. Vilka upplevelser och attityder ligger till 

grund för detta? Är det ett aktivt val, eller snarare en konsekvens av att biblioteket 

misslyckats med att nå dem? Eller handlar det istället om brister i bemötande eller 

tillgänglighet? Den här uppsatsen kommer inte att besvara dessa frågor, även om vi 

tillstår att de är ytterst intressanta. Den krassa verkligheten är att det vore ett alltför 

omfattande projekt för att rymmas inom tidsramen för den här studien. Bara att hitta 

icke-användarna skulle vara en tidskrävande utmaning. Att vi inte inkluderar icke-

användarna i vår undersökning, betyder dock inte att de är fullständigt perifera. 

Medvetenheten om att dessa personers erfarenheter saknas i vår undersökning är 

fortfarande viktig. 

 

Biblioteket i det här sammanhanget, ska läsas som folkbiblioteket. Detta eftersom vi 

utgår ifrån att folkbiblioteket primärt används för privata syften och inte, som 

forskningsbiblioteket, för syften bortom eller utanför det rent privata intresset eller den 

egna identiteten. Den levda erfarenheten av att som lesbisk, flata eller queer aktivt 

använda biblioteket för att utforska eller utöva sin sexuella identitet existerar inte på 

samma sätt när det gäller forskningsbibliotek. Detta framkommer också med all 

tydlighet i våra intervjuer, där informanterna nästan uteslutande talar om upplevelser 

av folkbibliotek, trots att detta aldrig formulerats som en förutsättning när vi informerat 

om studien.  

 

I vår studie har vi valt att enbart rikta oss mot vuxna biblioteksanvändare. Vi har aktivt 

valt bort minderåriga av flera olika skäl, främst på grund av etiska överväganden. 

Tonårstiden kan vara en extra känslig period för många, med intensiva 

identitetsförhandlingar. Av samma anledning skulle biblioteksanvändare just i den här 

åldern också vara särskilt intressanta att intervjua för att försöka förstå vilken betydelse 

biblioteket kan ha när det gäller utforskandet och utövandet av en icke-normativ 

sexualitet. I vår studie väljer vi dock istället att inrikta oss på vuxna. Detta betyder dock 

inte att erfarenheterna av att gå igenom en period präglad av förhandlingar om, och 

funderingar kring, den egna sexuella identiteten, uteblir. Snarare är detta framträdande 

i flera av informanternas berättelser, skillnaden är att de nu kan berätta om det med lite 

större distans.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 (Sexuell) Identitet 
En viktig utgångspunkt för den här studien är definitionen av identitet som något 

flytande; som ett görande, en process. Identitet, menar vi, är varken statiskt eller 
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konstant. Ingenting som erövras eller innehas, utan någonting som görs. I den här 

definitionen följer vi en queerteoretisk konstruktivistisk förståelse av identitet. För en 

djupare diskussion om detta, se teorikapitlet. Genomgående i den här uppsatsen 

kommer vi att tala om sexuell identitet. Detta betyder att vi även förstår sexuella 

praktiker och preferenser som ett görande, som en process. Av den anledningen vill vi 

inte tala om sexuell läggning, eftersom vi menar att det konnoterar något statiskt, något 

essentiellt, biologiskt determinerat. I förlängningen betyder detta också att vi snarare 

än att tala om en komma-ut-process, som en tydligt avgränsad händelse, ser utövandet 

av den sexuella identiteten som en ständig förhandling, om inte med sig själv, så med 

den omgivande världen. I ett heteronormativt samhälle är varje ny situation en 

potentiell komma-ut-situation. 

1.4.2 Flata, lesbisk och queer 
För den här uppsatsen är begreppen flata, lesbisk och queer centrala. De kommer därför 

att problematiseras mer utförligt under teorikapitlet. Utgångspunkten för uppsatsen är 

självidentifikation. Detta innebär att vi inte kommer att följa en specifik definition av 

något av begreppen, istället kommer vi att presentera ett antal möjliga definitioner. Hur 

informanterna definierar vad de respektive identiteterna innebär för dem överlämnar vi 

åt dem. Att vi väljer att använda två ord som många uppfattar som synonymer – flata 

och lesbisk – har också med självidentifikation att göra och handlar helt enkelt om att 

vi genom att använda båda begreppen i urvalsskedet utvidgade möjligheten att finna 

informanter. Rent grammatiskt skiljer sig också begreppen åt. Flata är ett subjektiv 

medan lesbisk är ett adjektiv. Av pragmatiska skäl kommer därför lesbisk att 

förekomma mer frekvent i den här texten – det är rent språkligt mer användbart.  Att vi 

utöver flata och lesbisk dessutom inkluderar queer, handlar till viss del även det om att 

bredda urvalet av informanter. Som begrepp är queer dock mycket mer mångbottnat än 

lesbisk och flata. Centralt för många definitioner av queerbegreppet är till exempel den 

subversiva potentialen; queer handlar om att göra motstånd både mot den 

heterosexuella tvåkönsmodellen, och mot fasta identitetskategorier överlag 

(Ambjörnsson 2008). Samtidigt fungerar queer både som en sexuell identitet och en 

könsidentitet. I den mån det är möjligt att skilja dessa identiteter ifrån varandra är det 

primärt den sexuella aspekten av queer som står i fokus för den här studien. Även om 

det kan vara problematiskt att göra den uppdelningen, eftersom de normsystem som 

reglerar könsuttryck och begär är så intimt sammanflätade med varandra. För vidare 

diskussion om detta, se teorikapitlet. 

1.4.3 Intersektionalitet och serialitet 
Intersektionalitet i vår användning ska förstås som ett verktyg för att synliggöra hur 

makt görs i samspelet mellan olika sociokulturella kategoriseringar så som kön, sexuell 

identitet, etnicitet och klass. Utgångspunkten för det intersektionella perspektivet är en 

förståelse av makt som en relation och en process. Makt är ingenting någon har utan 

någonting som görs, inte minst i interaktionen mellan människor och grupper och i 

producerandet av kunskap. Maktordningar producerar olikhet, underordning och 

utanförskap relaterade till olika sociokulturella kategoriseringar. I skärningspunkten 

mellan dessa olika maktordningar uppstår vad Nina Lykke kallar ”ömsesidiga 

transformationsprocesser” (2009, s. 107). Det är dessa processer vi syftar till när vi talar 

om intersektionalitet: den specifika upplevelsen av makt som uppstår när flera 

maktordningar samspelar. I den här uppsatsen kommer vi framför allt att använda det 
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intersektionella perspektivet för att synliggöra heterogeniteten inom målgruppen hbtq-

personer. Ett annat begrepp för att belysa heterogeniteten hos en grupp är Iris Marion 

Youngs (2000) serialitetsbegrepp. Hon använder det för att kunna tala om genus, utan 

att behöva tala om identitet och betrakta kvinnor som en enhetlig grupp. I det seriella 

kollektivet är individerna passivt och tillfälligt förenade genom vanor och rutinmässiga 

handlingar och den relation dessa handlingar upprättar till materiella föremål och 

immateriella sociala konstruktioner. I vår uppsats använder vi serialitetsbegreppet för 

att beskriva vissa queera och lesbiska kollektiv.  

1.4.4 Levd erfarenhet 
Det finns en bred forskningstradition som intresserar sig för levd erfarenhet. Inom 

alltifrån pedagogik och medicin, till socialt arbete och biblioteks- och 

informationsvetenskap, används levd erfarenhet som ett sätt att studera erfarenheter i 

sitt sammanhang. Den levda erfarenheten uppstår genom människans sätt att minnas, 

reflektera över, förstå, (om)organisera och (om)strukturera tidigare erfarenheter. Den 

levda erfarenheten har således en tidslig dimension; den är en ständigt pågående 

process, där tidigare erfarenheter hela tiden (om)tolkas genom situationen i nuet (Öberg 

Tuleus 2008, s. 29-33). Den här tolkningsprocessen är heller inte frikopplad från 

samhälleliga normer. Tolkningsutrymmet är inte gränslöst, våra tolkningar av oss själva 

och vår omvärld är beroende av just oss själva och vår omvärld, fulla av externa och 

internaliserade uppmaningar, påbud, förbud och tabun. Tolkningen handlar således inte 

enbart om erfarenheter utan också om (sociokulturella) förväntningar (Sjölund 2012, s. 

29-31). I den här uppsatsen är vi intresserade av biblioteksanvändares egna upplevelser 

av bibliotek. Levd erfarenhet i det här sammanhanget ska förstås som tolkningar och 

reflektioner av personliga erfarenheter. Det är nyanserna och detaljerna vi är 

intresserade av. 

1.5 Disposition 
I följande kapitel (kapitel två) presenterar vi den tidigare biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskning som bedrivits kring hbtq och bibliotek. 

Genomgången är tematiskt indelad. Vi avslutar kapitlet med en kort sammanfattning 

där vi också identifierar kunskapsluckor i forskningen, samt utifrån detta argumenterar 

för funktionen med vår studie. 

 

I kapitel tre går vi vidare med att presentera våra teoretiska utgångspunkter för studien. 

Vi introducerar queerteori, begreppen trygghet och säkra platser, samt diskuterar 

förståelser och definitioner av information och behov. 

 

Därefter följer kapitel fyra, med fokus på metod och tillvägagångssätt. Här delger vi 

vår syn på kvalitativa forskningsintervjuer som metod, samt redogör för hur vårt 

analysförfarande rent praktiskt har gått till. Vi diskuterar också olika etiska aspekter på 

studien. 

 

I kapitel fem presenterar vi först vårt resultat i en tematisk genomgång av vad som 

framkommit i intervjuerna. Därefter fördjupar vi oss i det empiriska materialet, genom 

att analysera det utifrån vårt teoretiska ramverk. 
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Avslutningsvis återvänder vi i kapitel sex till våra forskningsfrågor och diskuterar 

studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vi lyfter även fram styrkor och 

svagheter med undersökningen, presenterar några förslag kring hur studien skulle 

kunna implementeras i befintlig biblioteksverksamhet, samt ger förslag till vidare 

forskning. 
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2. Hbtq och bibliotek: en forskningsöversikt 

Trots att den här uppsatsens fokus inte är hbtq-personer i allmänhet, utan lesbiska, flator 

och queera i synnerhet, kommer fortfarande vissa delar av uppsatsen med nödvändighet 

att behandla hbtq på ett mer generellt plan. För att ge en tydligare bild av 

forskningsläget kommer vi i följande kapitel att tala om både forskning som rör 

lesbiska, flator och queera specifikt, men även hbtq i en bredare bemärkelse. Den 

biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen inom hbtq-området behandlar i 

stor utsträckning frågor kring informationsbehov, kunskapsorganisation och 

tillgänglighet. I viss mån behandlas även bemötande, delaktighet och inkludering. I den 

här litteraturgenomgången gör vi ett försök att presentera den här forskningen 

tematiskt. Temana ska dock inte förstås som tydligt avgränsade ifrån varandra, utan 

snarare ofta överlappande. Tillgänglighet ska exempelvis inte läsas som frikopplat ifrån 

frågor som rör bemötande, och studier som rör informationsbehov handlar också ofta 

om sökbarhet och utbud. 

 

De senaste tio åren syns ett växande intresse inom forskningen för hur normer kring 

kön och sexualitet påverkar bibliotekens verksamhet. En stor del av forskningen är 

gjord i en nordamerikansk och, till viss del, brittisk kontext. 2011 kom essäsamlingen 

Serving LGBTQ library and archives users, redigerad av Ellen Greenblatt, och två år 

senare Feminist and queer information studies reader, med Patrick Keilty och Rebecca 

Dean som redaktörer. Dessa två volymer rymmer bidrag av merparten av de teoretiker 

som intresserat sig för hbtq och bibliotek. I den nordamerikanska forskningen är fokuset 

ofta explicit riktat mot lesbiska och homosexuella män, och studierna är ofta kvalitativa 

till sin karaktär, med ett tydligt användarperspektiv. I en svensk kontext är studierna 

färre till antalet och utgörs främst av studentuppsatser inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Här är utgångspunkten oftare ett bredare intresse för hbtq-

begreppet mer generellt. Samtliga svenska studier är kvalitativa till sin karaktär, men 

få av dem intresserar sig för användarperspektivet. Istället är det bibliotekets och 

biblioteksanställdas perspektiv och erfarenheter av arbete med hbtq-frågor som står i 

centrum.  

2.1 Biblioteket som säker plats 
I den nordamerikanska och brittiska forskningen argumenteras det ofta för att 

biblioteket skulle vara särskilt betydelsefullt för användare som identifierar sig som 

hbtq-personer. Paulette Rothbauer (2004) undersöker genom intervjuer med personer 

som identifierar sig som lesbiska eller queera, betydelsen av läsning i sökandet efter en 

sexuell identitet. I sin studie utgår Rothbauer ifrån sex påståenden som hon identifierar 

som nyckelresultat från tidigare studier om bibliotek och hbtq: (1) biblioteket är en 

säker plats för att utforska alternativa sexuella identiteter, (2) biblioteket har ett ansvar 

att erbjuda resurser om alternativa sexualiteter till samtliga användare, (3) biblioteket 

spelar en viktig roll som informationsresurs i den initiala komma-ut-processen för 

lesbiska och homosexuella, (4) biblioteket skulle kunna vara en tydligare länk mellan 

enskilda hbtq-användare och större queera communities, (5) bibliotekets hbtq-resurser 

måste utvecklas – både när det gäller bredd, aktualitet, omfattning och kvalitet, (6) 
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biblioteken behöver förbättra tillgängligheten till sina samlingar. Studiens resultat visar 

att läsandet, snarare än att erbjuda tröst och flykt undan den heteronormativa 

verklighetens svårigheter, erbjuder en fördjupning och en expandering av 

informanternas livsvärldar och möjligheter att interagera med andra. Rothbauer kallar 

det ”reading for community” och ”reading for possibilities”. Studien visar också att 

majoriteten av informanterna både ser och använder biblioteket som en plats för att 

hitta både litteratur och information om att identifiera sig som lesbisk. Samtidigt 

uttrycker samtliga informanter besvikelse, missnöje, frustration och misslyckande 

kopplat till deras informationssökande. Biblioteket lever, i Rothbauers studie, helt 

enkelt inte upp till förväntningarna på tillgänglighet och utbud, och det är inte 

tillräckligt aktivt i att skapa en känsla av social samhörighet mellan enskilda användare 

och större communities. För bibliotekets demokratiska uppdrag är det här resultatet 

alarmerande. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla. När det dessutom handlar om en 

grupp användare som i många fall redan blir exkluderade eller åsidosatta i andra forum 

i samhället, är det extra viktigt att biblioteket faktiskt kan erbjuda det som efterfrågas. 

I vår undersökning bär vi därför med oss resultatet av den här studien. Särskilt relevanta 

är också punkterna 1, 3, 5 och 6 i Rothbauers lista över tidigare nyckelresultat. Medan 

Rothbauer är mer intresserad av läsandets effekter när det gäller förhandlingar kring 

identitet, och mindre av själva identiteten, är vi mer intresserade av hur biblioteket 

bidrar till eller försvårar för upprätthållandet eller utforskandet av en sådan identitet, 

och mindre av själva läsandet i sig. 

 

Biblioteket som en säker och trygg plats återkommer i flera nordamerikanska och 

brittiska studier. Alvin Schrader (2013) argumenterar för biblioteket som en särskilt 

viktig plats för unga personer just på grund av att det kan erbjuda anonymitet och 

därmed också säkerhet. Schrader menar att biblioteket för en del är den enda platsen att 

vända sig till för att få stöd, känna trygghet, få information och kunna vara anonym. 

Även Stephanie Mathson och Jeffrey Hancks (2008) behandlar i sin artikel betydelsen 

av anonymitet och att kunna vara ”osynlig” på biblioteket. De har tittat på statistik över 

utlån av hbtq-relaterat material vid ett universitetsbibliotek i Michigan och jämför 

självutcheckning med utlån via disk. Resultatet visar att hbtq-relaterat material oftare 

lånas ut via självservice. Detta, menar Mathson och Hancks, skulle potentiellt kunna 

betyda att användare föredrar självservicens anonymitet framför att behöva interagera 

med en bibliotekarie för att låna. Omfattningen på deras studie är inte tillräcklig för att 

kunna fastslå att så är fallet, men oavsett vilket, argumenterar de för det positiva med 

att biblioteket erbjuder den här möjligheten till anonymitet. 

 

Anonymitet behöver dock inte enbart vara något odelat positivt. Jama Shelton och Julie 

Winkelstein (2014) skriver i sin artikel Librarians and social workers: Working 

together for homeless LGBTQ youth om sina erfarenheter av att arbeta med hemlösa 

hbtq-ungdomar i USA och vilken funktion de upplever att biblioteket som plats skulle 

kunna ha i den här gruppens utsatta liv. Shelton och Winkelstein ser biblioteket som en 

plats där ungdomarna kan smälta in och bli ”osynliga”. Osynligheten blir här en 

trygghet, men också ett problem, eftersom osynligheten gör att de då inte får den hjälp 

och den service som biblioteket egentligen skulle kunna erbjuda dem. Balansen mellan 

synlighet och anonymitet har också behandlats av Beverley Skeggs et al (2004). I deras 

artikel Queer as Folk: Producing the real of urban space, om Manchesters 

bögcommunity och hur det påverkades av tv-serien Queer as Folks gestaltningar av 

den samma, problematiserar de synlighetens betydelse för huruvida en plats upplevs 
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som trygg eller otrygg. Synligheten, menar de, kan vara både en förutsättning för att 

skapa trygga platser för hbtq-personer, och samtidigt innebära att osäkerheten och 

riskerna förhöjs. 

 

Rothbauer (2007) identifierar två dominerande metaforer när det gäller bibliotekets 

funktion för hbtq-personer; biblioteket som en säker plats (safe place) och biblioteket 

som en förvaringsplats (storehouse). Enligt Rothbauer är biblioteket en av de primära 

platser som hbtq-personer initialt vänder sig till för att hitta information om sexuell 

identitet och orientering. Det, menar hon, beror på den anonymitet som biblioteket 

erbjuder och vilar på metaforen av biblioteket som en säker plats. Rothbauer ser dock 

samtidigt hur denna anonyma och säkra plats leder till ett fortsatt osynliggörande 

eftersom biblioteket som plats begränsas av uppfattningen att hbtq-användare har 

behov av en säker plats. Begränsningen försvårar också tillgängligheten av resurser, 

eftersom även hbtq-relaterat material ska hemlighållas och skyddas. Synen på 

biblioteket som en plats för förvaring är också problematisk, menar Rothbauer. När 

metaforen som beskriver just biblioteket som en informationsresurs är så dominerande, 

samtidigt som biblioteket varken lyckas erbjuda ett tillräckligt varierat utbud eller 

tillgängliggöra det befintliga utbudet på ett för användarna tillfredsställande sätt, 

kommer de successivt att överge biblioteket till förmån för andra platser, så som till 

exempel nischade bokhandlar. Att biblioteket potentiellt även skulle kunna fylla andra 

funktioner för användarna, har mindre betydelse så länge förvaringsplatsmetaforen 

förblir så dominerande. För vår undersökning är det här bildspråket särskilt intressant. 

Hur stämmer de här metaforerna överens med hur queera och lesbiska 

biblioteksanvändare uppfattar svenska folkbibliotek idag? Är förvaringsplatsmetaforen 

fortfarande relevant? I teorikapitlet under avsnittet om information och behov skriver 

vi om hur bibliotekets verksamhet och synen på användaren tidigare präglats av en 

upplysningstradition, men på senare år mer och mer börjat utmanas av en 

informationsförmedlande diskurs, med delaktighet och upplevelser i centrum. Hur syns 

detta i användarnas erfarenheter? Finns det fler eller andra metaforer som är mer 

aktuella för att beskriva deras upplevelser av biblioteket? 

 

Den nordamerikanska och brittiska forskningens betoning på bibliotekets betydelse 

som en trygg och säker plats, förekommer inte på samma sätt i den svenska akademin. 

Där den nordamerikanska och brittiska forskningen understryker bibliotekets funktion 

som ett ”safe space” där hbtq-identifierade användare anonymt kan tillfredsställa ett 

specifikt informationsbehov, har de svenska studierna och uppsatserna snarare fokus 

på det praktiska arbetet med hbtq-relaterade frågor på bibliotek. Om biblioteket i en 

svensk samtida kontext fyller samma funktion eller betydelse för hbtq-identifierade 

användare som i en nordamerikansk och brittisk, vet vi således inte. Det finns dock ett 

fåtal svenska studier som intresserar sig mer explicit för bibliotekets funktion utifrån 

ett användarperspektiv, dessa beskriver vi närmare under kommande rubriker. 

2.2 Bibliotekariers kompetens och bemötande 
Elizabeth L. Chapman (2015) undersöker i sin doktorsavhandling brittiska 

folkbiblioteks tillhandahållande av hbtq-relaterad barn- och ungdomslitteratur. 

Resultatet av undersökningen visar på brister både i utbud och tillgänglighet. En av 

nyckelfaktorerna bakom detta, menar Chapman, är bibliotekariernas inställning till 

frågor som rör hbtq, vilket ibland uttrycks som en likgiltighet och ibland som en 
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bristande medvetenhet eller kompetens. Också Ann Curry (2005) argumenterar i sin 

artikel om referenssamtal för betydelsen av bibliotekspersonalens attityd och 

kunskaper i hbtq-relaterade frågor när det gäller praktiskt biblioteksarbete och i mötet 

med användarna. Studien bygger på att Curry anlitat en ungdom för att ställa hbtq-

relaterade referensfrågor till bibliotekspersonal på 20 olika bibliotek. Efter samtalen 

värderade ungdomen de respektive mötena enligt en checklista. Majoriteten av 

bibliotekarierna fick höga poäng när det gäller konfidentialitet och användarens 

anonymitet, men när det gäller att ställa rätt sorts frågor och att i slutändan kunna hitta 

och erbjuda relevant material var resultatet sämre. 

 

I en svensk kontext är det framför allt studentuppsatser som intresserat sig för 

bemötande- och kompetensfrågor när det gäller hbtq. Maria Broman och Malena Jäders 

(2014) kandidatuppsats belyser till exempel bakomliggande föreställningar kring 

biblioteks arbete med hbtq-frågor. De skriver att utbildning inom hbtq-frågor kan leda 

till en bättre interaktion mellan bibliotekspersonal och användare. Lina Blücker och 

Andrea Kindstrand (2014), vars kandidatuppsats handlar om hbtq-certifieringen av 

Sollentuna bibliotek, håller med om att utbildning är ett steg i rätt riktning, men ser 

samtidigt problem med att användarna inte inkluderas i arbetsprocessen. Genom att inte 

involvera den grupp biblioteken vill inkludera finns risken, enligt författarna, att 

bibliotekarierna intar en överförmyndarroll där de vill framställa sig själva som 

fördomsfria och öppna. Cecilia Bengtsson (2013) skriver i sin rapport om hbtq-

certifieringen av Hallonbergens bibliotek att utbildningen varit betydelsefull främst för 

att personalen fått tid att samtala och reflektera kring frågor om bemötande och 

inkludering. Ragnhild Brandstedt (2013), reflekterar i sin artikel kring hur Mariestads 

Stadsbibliotek arbetat med hbtq-frågor, och betonar vikten av att bibliotek lägger fokus 

på frågor om sociala normer och hbtq, [...] ”eftersom de uppenbarligen inte ingår i det 

traditionella arbetet med mångfald, jämställdhet och tillträde” (2013, s. 8). 

 

I samtliga ovanstående studier blir det tydligt att personalens hbtq-kompetens många 

gånger är direkt avgörande för användarnas upplevelser av och tillgång till bibliotekets 

resurser. Det är bibliotekarierna som köper in material, skyltar och tipsar om material, 

och gör materialet sökbart. Bibliotekariernas inställning till, och kunskap om, hbtq är 

därför nära sammankopplat med i princip alla andra aspekter som påverkar 

tillgängligheten av hbtq-relaterat material. I vår studie är därför användarnas 

upplevelser av, och föreställningar om, bibliotekspersonalen högst relevant. Vilken 

betydelse har uppfattningarna och erfarenheterna av mötet med personalen för 

användarnas utövande av den egna sexuella identiteten? 

2.3 Queera informationsbehov? 
Flera nordamerikanska och brittiska studier från de senaste 15 åren behandlar hbtq-

personers informationsbehov. Informationssamhällets snabba utveckling och de många 

kanaler som finns idag för att söka information, gör dock att vi har anledning att 

ifrågasätta de äldre studiernas validitet för oss idag. Att biblioteket för 15 år sedan var 

den primära informationskällan för många hbtq-identifierade personer stämde säkert 

då. Idag pekar mycket på att även hbtq-personers informationsbehov har förändrats och 

därmed också deras förväntningar på, och behov kopplade till, biblioteken (Greenblatt 

2011a). Många av de studier som understryker hbtq-identifierade användares specifika 

informationsbehov präglas dessutom av en syn på informationsbehov baserat på en 
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överföringsmetafor. Överföringsmetaforen innebär en förståelse av information som 

representationer av ”fakta” som genom en envägskommunikation kan överföras från 

en avsändare till en mottagare (Sundin 2003). Informationsbehov, med den här 

förståelsen, handlar således främst om att fylla identifierade kunskapsluckor och söka 

svar på frågor. 

 

Judah S. Hamer (2003) har undersökt hur informationsbehoven och 

informationssöknings- processen ser ut under unga homosexuella mäns så kallade 

komma-ut-process. Hamer identifierar tre typer av informationsbehov som alla är 

kopplade till att identifiera sig själv som gay och de konsekvenser detta kan få. Hamer 

visar också hur informationssökandet präglas av rädslor och strategier för 

hemlighållande. En otillfredsställande informationssökning behöver inte bero på att 

materialet saknas, utan har snarare att göra med bristande kunskap när det gäller 

informationssökning och rädsla för att be om hjälp. Detta går i linje med den forskning 

vi nämnde tidigare som understryker vikten av att biblioteket kan erbjuda anonymitet. 

Den här studien är också, återigen, en illustration över hur avgörande bibliotekariernas 

kompetenser och agerande är. Informationssökningsprocessen för deltagarna i studien 

dominerades av interaktion med andra unga homosexuella män på olika typer av 

internetforum. Överlag var internet, redan då, den allra viktigaste källan, medan 

bibliotekets roll var nedtonad. Även Charles R. Fikar och Latrina Keith (2004) har 

intresserat sig för informationsbehov, dock ur ett annat perspektiv. I deras studie är det 

inte enbart hbtq-personers egna upplevelser som står i centrum. Istället bygger studien 

på enkätsvar från vårdpersonal, vårdstudenter, medicinska bibliotekarier och 

bibliotekariestudenter, och deras upplevelser av hbtq-personers informationsbehov när 

det gäller vårdfrågor. Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade, hälften av dem 

själva hbtq-identifierade, upplever att hbtq-personer har ett specifikt 

informationsbehov och att biblioteken behöver göra mer för att tillfredsställa detta 

behov, bland annat att förbättra synligheten. Den här studien är intressant framför allt 

på grund av sin avgränsning till vårdrelaterade frågor. Att tala om hbtq-personers 

specifika informationsbehov på en mer allmän nivå, menar vi, kan annars lätt riskera 

att bidra till att konstruera den här målgruppen som annorlunda eller avvikande från 

andra målgrupper. Genom att kontextualisera och avgränsa sin undersökning på det här 

sättet ökar relevansen, även om studien numera har några år på nacken. 

 

Till de nyare studierna som rör informationsbehov hör Tanis Stenback och Alvin 

Schraders (2012) undersökning. Genom kvalitativa intervjuer kartlägger de lesbiska 

personers informationsbehov under deras så kallade komma-ut-process och studerar i 

vilken utsträckning de blir tillfredsställda. Resultatet visar på flera hinder som 

begränsar bibliotekens service; brist på resurser, svårigheter att hitta informationen, och 

homofobi bland bibliotekspersonalen. Återigen har alltså personalen en viktig funktion. 

Fiona Jardine (2013) belyser de hinder transpersoner möter när det gäller både 

informationssökning, behov och tillgänglighet. Jardine efterlyser mer kunskap om 

denna ofta osynliggjorda grupp, för att på så sätt identifiera och eliminera de hinder de 

möter. Det handlar bland annat om att skapa en välkomnande biblioteksmiljö och att 

säkerställa tillgängligheten av viktiga och relevanta resurser som kan vara avgörande 

för en person med en transidentitet. Vikten av att förbättra tillgängligheten av relevanta 

resurser för transpersoner är också något som Angie Beiriger och Rose Jackson (2008) 

lyfter fram. 
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Kristin Ericsson och Ulrika Hvidéns (2003) magisteruppsats behandlar 

informationsbehov hos lesbiska och bisexuella kvinnor i en svensk kontext. Resultatet 

från deras intervjuer visar bland annat att informationsbehoven främst är kopplade till 

den egna identiteten. De kanaler informanterna använder sig av när de söker 

information är framförallt folkbibliotek, hbtq-organisationer eller andra homosexuella. 

En annan aspekt som, återigen, lyfts fram när det gäller användandet av biblioteket är 

vikten av anonymitet; behovet av att inte känna sig utpekad. Ericsson och Hvidén 

belyser även hur kunskapsorganisationen försvårar sökprocessen. Miranda Andersson 

(2007) studerar i sin magisteruppsats unga homo- och bisexuellas informationsbehov 

under det hon kallar komma-ut-processen. Resultatet visar att behoven hos 

informanterna skiljer sig åt, men oavsett hur stort eller litet informationsbehovet är så 

förändras det över tid. Behoven under komma-ut-processen ser annorlunda ut än 

behoven efter att de ”kommit ut”. Internet lyfts fram som den viktigaste 

informationskällan för de flesta, vilket Andersson tror beror dels på lättillgängligheten 

och dels på betydelsen av anonymitet; på internet frågar ingen varför du söker efter viss 

information. Det som var gemensamt för alla informanter var att de var ute efter att 

finna andra att identifiera sig med. Viktoria Lundborg och Maryam Vardeh Navandi 

(2007) undersöker i sin magisteruppsats informationsbehovet hos kvinnor i samkönat 

föräldraskap, och hur de upplever biblioteket som informationsresurs. Kvinnorna i 

studien uppvisar ett stort behov av att få tillgång till information som riktar sig specifikt 

till lesbiska föräldrar och som de kan identifiera sig i. Samtidigt tycker de att 

informationen är svårtillgänglig, att det är svårt att använda bibliotekskatalogen och att 

utbudet är otillfredsställande. De uttrycker också att det är problematiskt att fråga en 

bibliotekarie om hjälp, vilket bland annat grundar sig i föreställningen att 

bibliotekariernas kompetens är otillräcklig.  

 

De här uppsatserna är en bra början för att, utifrån ett användarperspektiv, undersöka 

bibliotekets betydelse i en samtida svensk kontext, men vi menar att det inte räcker att 

enbart fokusera på informationsbehov. I vår studie vill vi inkludera fler aspekter än så. 

Under nästa rubrik diskuterar vi detta närmare.  

2.4 Kunskapsorganisation och tillgänglighet 
En hel del av de texter som behandlar hbtq och bibliotek fokuserar på tillgänglighet. 

Tillgänglighet är ett begrepp som kan rymma flera olika komponenter. Det kan 

exempelvis handla om utformningen av biblioteksrummet, exponering av material, 

samt sökbarhet i fysiska hyllor och digitala databaser och kataloger. En viktig aspekt 

är också själva kunskapsorganisationen. Ett flertal studier behandlar 

kunskapsorganisation utifrån ett normkritiskt perspektiv. Grant D. Campbell (2013) 

visar till exempel på svårigheterna som kan uppstå kring normkritisk klassificering. Att 

benämna något som till exempel ”homosexuellt” kan verka okomplicerat, men 

Campbell lyfter fram tre binariteter som försvårar en sådan klassificering: (1) 

Essentialism kontra konstruktivism – förhållningssättet att homosexualitet är något 

essentiellt som kan appliceras vitt och brett på alla företeelser i alla kulturella och 

historiska kontexter ställs i relation till inställningen att homosexualitet är en 

sociokulturellt konstruerad kategori och som sådan kontextuell snarare än konstant. (2) 

Partikularitet kontra universalitet – synsättet att den homosexuella upplevelsen är 

typisk och specifik ställs i relation till förhållningssättet att den homosexuella 

upplevelsen är allmängiltig. En roman som till exempel handlar om homosexualitet och 
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psykisk ohälsa kan förstås både som en gestaltning av en specifik homosexuell 

erfarenhet, men också som en mer generell gestaltning av psykisk ohälsa, som vem som 

helst kan relatera till. (3) ”Aboutness” kontra mening – vad ett verk handlar om kan 

definieras på flera olika nivåer, ska klassificeringen göras utifrån konkret handling, 

eller utifrån tolkning av undertexter och liknande? Campbells poäng är inte att vi ska 

sluta klassificera material som exempelvis ”queer”, avsikten är snarare att belysa 

komplexiteten i en sådan klassifikation och öka medvetenheten om vilka underliggande 

föreställningar som ligger till grund för en sådan klassifikation, samt vad en sådan 

klassifikation gör. 

 

I en nordamerikansk kontext finns det en hel del kritiska texter som behandlar olika 

klassifikationssystem, särskilt Library of Congress ämnesord (LCSH) och Dewey 

(DDC). Melissa Adler (2013) gör exempelvis en kritisk granskning av Library of 

Congress ämnesord för homosexualitet och ifrågasätter valet av ”parafili” (paraphilias) 

som övergripande begrepp. Adlers kritik grundar sig i att parafili från början är ett 

medicinskt begrepp och som sådant konnoterar sjukdom, perversion och avvikelse. Att 

välja ett medicinskt begrepp, menar Adler, står dessutom i motsats till Library of 

Congress uttalade praxis att välja ämnesord som ska vara så vardagliga och tillgängliga 

som möjligt. Även Ellen Greenblatt (2011b) har intresserat sig för LCSH, och framför 

också hon i sin essä en hel del kritik. Men Greenblatt avslutar också med att konstatera 

att Library of Congress är mottagliga och villiga att samarbeta för att göra förbättringar, 

och uppmanar därför biblioteksanställda att skicka in förslag på ändringar. Hope Olson 

(2002) visar på betydelsen av bakomliggande normer och ideologier för utformandet 

av olika klassifikationssystem. Här är kön och sexualitet två tydliga exempel på hur 

normen reproduceras genom klassifikation och organisation.  

 

Klassifikation och kunskapsorganisation påverkar i sin tur också tillgängligheten, som 

även den stått i fokus för olika studier. Pascal Lupien (2013) undersöker, utifrån ett 

användarperspektiv, hur studenter inom GLBT and Sexual Diversity studies, upplever 

kanadensiska forskningsbiblioteks tillgänglighet och synlighet när det gäller hbtq-

relaterat material, samt kvaliteten på referenssamtal och bemötande. Lupien konstaterar 

att även om informanterna kan tänkas vara trygga i sina identiteter och därför mer 

bekväma när det kommer till att ställa frågor kring hbtq-relaterat material, kan 

biblioteken göra betydligt mer för att förbättra tillgängligheten och skapa en trygg 

miljö. Cal Gough och Ellen Greenblatt (2011) argumenterar i sin artikel för att bibliotek 

måste bli bättre på att inventera, utveckla och tillgängliggöra sitt hbtq-relaterade 

material. Gough och Greenblatt presenterar och ifrågasätter en rad argument som 

brukar användas av bibliotekspersonal för att förklara varför de inte jobbar mer aktivt 

med att utveckla och tillgängliggöra beståndet. Att biblioteket inte skulle ha några hbtq-

identifierade användare, att det skulle vara för krångligt eller dyrt att köpa in relevant 

material, eller att biblioteket inte kan specialisera sig på en specifik användargrupp, är 

några exempel. 

 

I en svensk kontext visar Jenny Samuelsson (2008) i sin avhandling, precis som Olson 

(2002), på hur normer får betydelse för hur material klassificeras. Samuelsson 

konstaterar bland annat att material med feministiskt innehåll osynliggörs i de 

kunskapsorganisatoriska systemen. De processer som påverkar osynliggörandet kan se 

olika ut beroende på det kunskapsorganisatoriska systemet. Det kan till exempel handla 

om inkonsekvens, ointresse eller okunskap om feminism, kön och makt och hur dessa 
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relaterar till varandra. Oavsett orsak blir följderna, enligt Samuelsson, att 

sökprocesserna försvåras avsevärt. Även Eleonor Pavlov och Karin Westeman (2013) 

har i sin masteruppsats intresserat sig för kunskapsorganisation och normer. 

Biblioteken, menar de, kan förbättra sökbarhet och tillgänglighet av hbtq-relaterat 

material genom både ett normkritiskt arbete och genom integrering av ett normkritiskt 

perspektiv i styrdokument, beståndshantering och i planering av det fysiska rummet. 

Anna Johansson (2008) har i sin magisteruppsats tittat närmare på klassificering av vad 

hon kallar ”gaylitteratur” – skönlitteratur med hbtq-tematik. Genom att analysera 

användningen av ämnesord  i BTJ:s och svenska folkbiblioteks kataloger konstaterar 

Johansson att heteronormativiteten är förhärskande. Det hbtq-relaterade framstår som 

något som måste förtydligas och förklaras medan heterosexualiteten framställs som 

självklar. 

 

I den här studien går vi inte djupare in på kunskapsorganisatoriska aspekter eller hur 

klassifikationssystemen är uppbyggda. Vi är däremot intresserade av att ta reda på hur 

användare ser på sökbarhet och tillgänglighet, och för detta spelar klassifikation en viss 

roll. Hur lätt eller svårt är det att söka efter och hitta relevanta resurser när det gäller 

utforskandet och utövandet av en sexuell identitet som bryter mot normen? 

2.5 Sammanfattning och identifiering av kunskapsluckor 
När det gäller svensk forskning intresserar den framför allt sig för biblioteksanställdas 

förståelser för och arbete med hbtq-frågor på ett mer generellt plan. Ett fåtal studier 

utgår ifrån ett användarperspektiv och ännu färre fokuserar särskilt på erfarenheter hos 

personer som identifierar sig som lesbiska, flator och queera. De studier som anlagt ett 

användarperspektiv är dock enbart intresserade av informationssökning och 

kunskapsorganisatoriska aspekter. I den nordamerikanska och brittiska kontexten är 

användarperspektivet tvärtom dominerande. Här ligger fokus ofta på bibliotekets 

specifika funktion för gruppen hbtq-personer. Många av studierna fokuserar specifikt 

på lesbiska och flator, alternativt personer med en queer identitet. 

 

När det gäller studier kring bemötande, finns även där en del nordamerikanska och 

brittiska studier, dock är många av dem daterade. Inte minst utvecklingen med hbtq-

certifierade bibliotek tror vi gör att bemötandet i en samtida svensk kontext skiljer sig 

från det som beskrivs i de äldre nordamerikanska och brittiska studierna. Också när det 

gäller informationsbehov är studierna daterade och vi har anledning att tro att det 

behovet inte är lika dominerande eller tar sig samma uttryck i en svensk samtida 

bibliotekskontext. Det vi upplever saknas är också studier som inte enbart fokuserar på 

informationsbehov, utan även undersöker vilka andra behov som kan vara viktiga. 

Kanske kan det vara så att det primära behovet när det gäller just biblioteket inte längre 

handlar om att tillfredsställa ett informationsbehov med syfte att fylla kunskapsluckor, 

utan snarare om att finna representation och att uppleva identifikation och delaktighet 

(Greenblatt 2011a)? 

 

Med utgångspunkt i de luckor i forskningen som både vi och andra (Lupien 2013; 

Pavlov & Westeman 2013; Blücker & Kindstrand 2014) identifierat är fokuset för den 

här studien att undersöka just upplevelser av biblioteket och bibliotekets betydelse för 

den egna sexuella identiteten hos personer som identifierar sig som lesbiska, flator eller 

queera. För att kunna bemöta den här målgruppens behov på ett tillfredsställande sätt 
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menar vi att det behövs mer forskning som utgår ifrån just användarnas upplevelser och 

erfarenheter av biblioteket. 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Queerteori: instabila identiteter och motvilligt erkännande  
En viktig utgångspunkt både för den här uppsatsen och för den queerteoretiska 

forskningen i stort är dekonstruktion. Både kön och sexualitet ses som diskursivt 

skapade kategorier. I fokus för queerteorin står den normativa heterosexualiteten och 

den kritiska analysen av hur den konstrueras, normaliseras och upprätthålls. Här har 

kopplingen mellan genus och begär en viktig funktion. Judith Butler (2007, s. 68-69) 

förklarar det med vad hon kallar den heterosexuella matrisen. Utgångspunkten i den 

heterosexuella matrisen är föreställningen om att det finns två, och endast två, 

essentiellt olika kön som uteslutande begär varandra. En kvinna ”blir” kvinna dels 

genom att iscensätta femininitet och dels genom att begära män; en man ”blir” på 

motsvarande sätt man genom att iscensätta maskulinitet och genom att begära kvinnor. 

För att bli begriplig, eller erkännas som mänsklig, krävs ett motsägelsefritt genus, vilket 

i sin tur kräver ett heterosexuellt begär. På så sätt konstrueras heterosexualitet som 

naturligt. Det är dock viktigt, menar vi, att hålla i minnet att den här modellen har 

formulerats i en västerländsk kontext, den är inte automatiskt universellt giltig. Synen 

på heterosexualitet som det mest ”naturliga” präglar många samhällen, men på 

varierande sätt. De normsystem som reglerar genus och begär tar sig olika uttryck i 

olika samhällskontexter och tider, något som både genusvetare, socialantropologer och 

postkoloniala teoretiker visat (se till exempel Elliston 1995; Graham Davies 2004; 

Massad 2007; Robertson 2005). För att förklara heterosexualitetens hegemoniska 

ställning används inom queerteorin ofta begreppet heteronormativitet (Rosenberg 

2002, s.100). Även heteronormativiteten kan ta sig olika uttryck beroende på kontext. 

Den kan till exempel manifesteras genom tystnad och osynliggörande, vilket inte 

behöver ske medvetet. Den kan också ta sig uttryck i mer explicit diskriminering och 

homofobi, eller i värsta fall genom patologisering och kriminalisering. 

 

Ett annat viktigt begrepp inom queerteorin är performativitet. Inom det queerteoretiska 

fältet används performativitetsbegreppet för att beskriva hur kön och genus inte är 

något beständigt, utan något som skapas och upprätthålls genom att hela tiden göras. 

Performativa handlingar inkluderar både kropp och språk och är sådana som inte bara 

beskriver, utan också upprättar det de beskriver. När det gäller kön och genus, menar 

Butler (2007, s. 28), räcker det inte med en enda sådan talhandling, snarare handlar det 

om ”en upprepning och en ritual som når resultat genom att naturaliseras i det 

sammanhang som är en kropp”. Genom upprepningar skapas förväntningar på en 

genuspräglad essens, vilka i sin tur också frambringar denna essens, trots att någon 

essens egentligen inte existerar utan denna förväntan (Butler 2007, s. 28). Kön och 

könsidentitet är därför en effekt av upprepade performativa handlingar. Dessa 

upprepningar är dock inte enbart stabiliserande. I upprepningarna uppstår också 

ständigt medvetna och omedvetna förskjutningar, och därmed möjligheter till 

motstånd. För den här uppsatsen är performativitetens möjligheter och omöjligheter 

centrala. Det är själva görandet som står i fokus för vårt intresse.  
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Om ens genus är ett slags görande – en oupphörlig aktivitet som, delvis, utförs utan ens vetskap och 

utan ens vilja – är det inte för den sakens skull automatiskt eller mekaniskt. Det är tvärtom en praktik 

av improvisationer inom en scen av tvång. 

 Butler 2006, s. 23 

 

Hur deltagarna i vår studie utövar sin sexuella identitet är inte givet. Däremot håller vi 

med Butler om att vad som faktiskt är möjligt begränsas av ”scenen” eller det 

omgivande samhällets hegemoniska diskurser. 

 

Queer som begrepp är svårt att definiera och ska vara svårt att definiera. En av de 

viktigaste poängerna med begreppet är just att utmana definitioner, att vara en subversiv 

motkraft, en process, dekonstruerande och destabiliserande snarare än 

essentialiserande. Det är inte meningen att det queera ska definieras (Rosenberg 2002, 

s. 11). Genom att användas fylls det dock ändå med mening och definieras på så vis 

åtminstone tillfälligt. I den här uppsatsen används det till exempel både som en sexuell 

identitetsposition; som ett sätt att beteckna icke-normativa könsuttryck och som något 

mer diffust, ett subversivt normbrytande görande, en dissonans. Att vara queer kan dock 

inte betyda vad som helst, det hör med nödvändighet ihop med kön och sexualitet. Tiina 

Rosenberg uttrycker det så här:  

 
Att vara queer är inte, som jag ser på saken, en beteckning på någon allmän motståndsidentitet som 

baserar sig på insikten att inte tillhöra samhällets huvudfåra, utan det queera förhållningssättet står 

alltid i relation till den heterosexuella normen som en exkluderande princip. Då gäller det köns-

/genusidentifikation och/eller sexualitet.  

Rosenberg 2002, s. 15 

  

Inte heller för begreppet lesbisk råder någon absolut enighet om dess innebörd eller 

användningsområden, trots att det länge har fungerat som en genusdistinktion för 

homosexuella (Rosenberg 2006, s. 59). Ska lesbiskhet förstås som en subjektsposition 

eller som en praktik? Är det en sociokulturell konstruktion eller en essentiell 

identitetsposition? Och vilken betydelse har könsidentiteten? För Teresa de Lauretis 

(1994) är det medvetna begäret det centrala, oavsett om det utageras eller inte.  

 
It is that desire, rather than woman-identification or even the sexual act itself (which can obviously 

occur between women for reasons unrelated to desire), that specifies lesbian sexuality. 

de Lauretis 1994, s. 284 

 

För de Lauretis finns det en viktig poäng att tala om lesbiskhet, att definiera det 

lesbiskas specificitet, vilket för henne alltså är begäret, inte handlingarna. Och inte 

heller nödvändigtvis kvinnoidentifikationen. Lesbiskhet är ett begär mellan kvinnor, 

men vad det innebär att vara kvinna är öppet för tolkning och variationer, det kan 

mycket väl finnas en dissonans mellan kropp, kön, genus och performance. För Butler 

(2005) däremot är den här strävan efter att definiera det specifika med lesbiskhet 

problematisk, inte minst eftersom den uppdelning i olika sexuella identiteter och 

praktiker som den förutsätter delvis är härledd från den heterosexuella matrisen. På 

samma sätt som kategorierna man och kvinna förutsätter varandra, konstitueras 

homosexualitet genom att vara det som heterosexualiteten inte är, uteslutningen av 

homosexualitet är förutsättningen för konstruktionen av heterosexualiteten som det 

”normala”. Identitetskategorier, skriver Butler (2005, s. 59), tenderar att vara 
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”instrument åt reglerande regimer”. Av den anledningen värjer hon sig emot att en gång 

för alla definiera vad det innebär att vara lesbisk. 

 

När det gäller flata som begrepp är det åtföljt av liknande diskussioner som ordet 

lesbisk. Den stora skillnaden mellan begreppen är annars att flata är ett substantiv, 

medan lesbisk, på svenska, är ett adjektiv. Flata som ord kan därmed på ett mer naturligt 

sätt fyllas med agens och ses som ett subjekt, medan lesbisk snarare blir ett sätt att 

beskriva något (Rosenberg 2006, s. 66). 

 

En av förutsättningarna för den här uppsatsen är självidentifikation. Deltagarna i den 

här studien väljer själva hur de vill identifiera sig och vilken mening de tillskriver sina 

identiteter. Vår utgångspunkt som författare är dock den queerteoretiska, 

konstruktivistiska förståelsen av identitet, vilket betyder att vi ser identitet som en 

ständigt pågående förhandling, en sociokulturell konstruktion, och som sådan 

föränderlig, instabil, full av omtagningar och dissonanser (Rivano Eckerdal 2012, s. 

20). Det betyder inte att vi relativiserar betydelsen av den sexuella identiteten, eller på 

något sätt menar att den skulle vara inautentisk. Tvärtom erkänner vi den som oerhört 

betydelsefull i det postmoderna samhället. Identitet handlar om så mycket mer än bara 

självbild, det handlar också om grupptillhörighet och gemenskap, motstånd och 

erkännande (Rosenberg 2002, s. 52-55; Young 2000, s. 56-64). Även om det kan vara 

problematiskt att utgå alltför mycket ifrån identitet när det handlar om just 

motståndspraktiker, eftersom det, med Butler, alltid riskerar att förvandlas till 

instrument i händerna på regulativa regimer, kan det fortfarande, i vissa fall, vara en 

pragmatisk nödvändighet att använda sig av identitetskategorier. Det kan till exempel 

vara ett sätt att organisera sig i gemensam kamp mot ett visst förtryck, eller en strategi 

för att återta makten att benämna sig själv (Butler 2005, s. 101-108).  

 

Trots att Butler kan hålla med om att identitetskategorier kan fylla vissa funktioner i en 

politisk kamp, ställer hon sig starkt kritisk till när målet för en sådan identitetspolitik är 

att nå erkännande från normsamhället. Det är alltid problematiskt att konstruera likhet, 

men när det görs med erkännande som mål är risken överhängande att det snarare 

kommer att leda till att skillnader grupper emellan görs tydligare, samtidigt som 

skillnader inom en grupp görs osynliga (Butler 2005, s. 101-108). Att (vissa) hbtq-

personer erkänns och inkluderas av majoritetssamhället betyder inte att det avvikande 

bereds utrymme, snarare blir det ett slags påtvingad anpassning där de som anpassar 

sig bäst också kommer att bli de som tillåts mest utrymme (Ambjörnsson 2008, s. 70). 

På så sätt blir det ett erkännande på normens villkor, vilket i princip alltid betyder ökat 

osynliggörande och tystnad. Deltagarna i vår studie är på många sätt sådana som oftare 

erbjuds erkännande av majoritetssamhället. Många av dem är exempelvis akademiker, 

samtliga är födda i Sverige, en är förälder. De är dessutom vana biblioteksanvändare 

och vet vad som förväntas av dem i en bibliotekskontext. Att upplåta plats för de här 

personernas röster är därför inte särskilt kontroversiellt. Däremot kan det vara 

problematiskt just utifrån att det kan innebära att andra, utifrån normens synvinkel mer 

”besvärliga” eller alternativa personer eller grupper, riskerar att osynliggöras 

ytterligare. Detta diskuterar vi mer i uppsatsens avslutande kapitel. 
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3.2 Trygghet och säkra platser 
Begreppen säkra platser, safe spaces eller safe places har framför allt förekommit i en 

feministisk diskurs. Ofta har det handlat om kvinnors säkerhet och trygghet i relation 

till en heterosexuell maskulinitet (se till exempel Hubbard 2001; Rose 1993; Spain 

2002), men det finns även de som understryker betydelsen av säkra platser när det gäller 

utövandet av icke-heterosexuella sexuella praktiker och identiteter (se till exempel: Bell 

et al 2001; Corteen 2002; Doan 2007; Mason 2001; Skeggs et al 2004; Valentine 2000). 

En del studier har också ett mer intersektionellt perspektiv (Billies 2015; Fox 2010; 

Hanhardt 2013). 

 

När de gäller sexuell identitet är säkra platser, enligt Beverley Skeggs, Leslie Moran, 

Paul Tyrer och Jon Binnie (2004), platser som är ”synliga”, som tas i anspråk av hbtq-

personer eller communities. Det är denna synlighet som gör dem trygga. Samtidigt är 

det också denna synlighet som gör dem osäkra och potentiellt farliga, eftersom 

synligheten också möjliggör trakasserier och våld. Konsekvenserna av ökad synlighet 

kan således både vara ökad trygghet och ökad utsatthet. Det blir en slags synlighetens 

paradox. Christina B. Hanhardt (2013) är kritisk till användningen av begreppet 

trygghet (safety), eftersom hon menar att det riskerar att leda till statiska tillstånd: 

 
I too am not convinced that safety or safe space in their most popular usages can or even should 

exist. Safety is commonly imagined as a condition of no challenge or stakes, a state of being that 

might be best described as protectionist (or, perhaps, isolationist). 

Hanhardt 2013, s. 30 

 

Detta tenderar Paulette Rothbauers (2007) resonemang om att ett alltför stort fokus på 

anonymitet, vilket skulle kunna läsas som en trygghetsaspekt, riskerar att leda till ett 

tillstånd som bidrar till att hbtq-identifierade användare förblir anonyma och hemliga, 

snarare än öppna och trygga. Med andra ord finns det en uppenbar risk med att trygghet 

får en alltför stark koppling till anonymitet. Istället för att präglas av frihet, blir trygga 

platser platser präglade av ofrihet. 

 

Catherine O. Fox (2010, s. 643) är också inne på att trygghet som begrepp måste 

omformuleras och rekonceptualiseras. I Fox argumentation handlar det framför allt om 

att synliggöra fler subjekt än enbart den vita homosexuella mannen och dennes vision 

av trygghet. Istället för att tala om trygghet som ett tillstånd av trivsel eller 

bekvämlighet (för de som faller inom normens könade och rasifierade ramar), måste vi, 

menar Fox, se trygghet som flera olika parallella processer. Det som är trygghet för en 

kan vara otrygghet för en annan. För att visualisera detta använder hon sig av Barclay 

Barriors törnbuske-metafor (briar patch). 

 
Barrios's metaphor moves us beyond the binary between safe and dangerous spaces and calls us to 

imagine strategies and tactics for negotiating a necessarily unsafe world. Thus, we can direct our 

attention from creating "safe" spaces to creating "safe(r)" spaces. Such a shift moves us away from 

the belief that safe spaces can be secured in a manner that they are free of struggle or discomfort. 

Fox 2010, s. 643 

 

Den här synen på trygghet ligger också till grund för vår undersökning. För att 

biblioteket ska kunna vara ett tryggt rum för alla behöver det omfatta flera olika 

förståelser av trygghet. Där fullständig anonymitet är helt avgörande för en, kan 
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öppenheten snarare vara central för en  annan. I vår uppsats vill vi närma oss några av 

dessa upplevelser. Dock saknar vår undersökning många röster. Personer som på olika 

sätt och av olika anledningar lever under hot från familjemedlemmar eller närstående 

finns exempelvis inte representerade i vår undersökning. För dessa personer är det 

troligt att bibliotekets förhållningssätt till anonymitet har en direkt avgörande betydelse 

för deras upplevelse av trygghet. Detta står i kontrast till Suzie Days (2013) förståelse 

av trygghet och hennes argumentation för att synlighet är det viktigaste sättet för 

biblioteket att erbjuda trygghet. Genom att aktivt synliggöra bibliotekets hbtq-

relaterade material, menar Day, bidrar biblioteket både till att hbtq-identifierade 

personer känner sig mer välkomna och mindre ensamma, och till att påverka 

majoritetssamhällets inställning och kunskap. Även Shawn Vaillancourt (2013) 

argumenterar för att biblioteket kan och bör vara en trygg plats för hbtq-personer. Hon 

understryker vikten av tillgången på information och personalens bemötande. 

3.3 Information och behov 
Som vi tidigare beskrivit, uppehåller sig många av de nordamerikanska studierna kring 

hbtq och bibliotek vid att hbtq-identifierade användare skulle ha ett specifikt 

informationsbehov, vilket ofta definieras som ett rent faktamässigt behov. Det handlar 

om att fylla kunskapsluckor och söka svar på frågor, inte sällan kopplat till en komma-

ut-process. För vår studie är en av utgångspunkterna att vi ifrågasätter om det verkligen 

är informationsbehov, definierat på det här sättet, som är det mest framträdande behovet 

för lesbiska, flator och queera personers användning av folkbibliotek i en samtida 

svensk kontext. För oss är det därför mer intressant att undersöka behov på en mer 

generell nivå. 

 

Att definiera behov som begrepp är dock inte helt enkelt. Det finns mängder av både 

psykologiska och sociologiska teorier kring vad som utgör ett behov. Också de stora 

uppslagsverken skiljer sig i sina definitioner. Nationalencyklopedin, Wikipedia och 

Oxfords ordböcker för sociologi (Scott 2015) och socialt arbete (Harris & White 2013), 

delar dock utgångspunkten att behov är ett essentiellt, inneboende krav på upphävande 

av en viss brist. Många definitioner skiljer på olika typer av behov. Wikipedia (2016) 

gör en uppdelning i primära och sekundära behov, där de sekundära inte är 

livsnödvändiga. En sådan definition påminner om engelskans distinktion mellan needs 

och wants, där needs refererar till någonting som är nödvändigt, medan wants refererar 

till något som är önskvärt (Scott 2015). Den här uppdelningen i olika typer av behov är 

också centralt för Abraham Maslows hierarkiska behovsförståelse och hans 

inflytelserika modeller över hur människor prioriterar sina behov. Behov, menar 

Maslow (1943), existerar på olika nivåer, och för att en viss typ av behov ska bli 

relevanta att tillfredsställa för individen så måste behoven på en lägre nivå först vara 

tillfredsställda.  

 

Den här synen på behov är ifrågasatt från flera olika håll, inte minst från en feministisk 

teoribildning. En av svagheterna med den här typen av förklaringsmodeller är att den 

inte säger något om individens faktiska förmåga att identifiera sina egna behov, vilket 

psykologiforskaren Heléne Thomsson (2006) visar, måste förstås i relation till 

sociokulturella aspekter så som kön, klass, sexualitet och etnicitet. Att definiera behov 

är en tolkningsprocess som ser olika ut för olika grupper och individer. Vilka behov 

personen ifråga kan identifiera och formulera är alltid avhängigt av vad hen känner till 
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eller har erfarenhet av sedan innan. ”Om någon frågar mig vad jag behöver”, skriver 

Thomsson, ”så kommer jag att säga att jag har behov av något som jag vet att jag skulle 

kunna ha, något jag har erfarenhet av hur det är att ha eller inte ha” (Thomsson 2006, 

s. 78). Den levda erfarenheten är väsentlig för förmågan att visualisera och formulera 

en önskan om något annat eller mer. I många sammanhang är dock inte den egna 

definitionen av de egna behoven den enda som är giltig. Snarare definieras behoven 

ofta av någon annan, inte minst inom områden som rör socialt arbete, vård och omsorg, 

och utbildning.  

 

Även inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning är behov, som vi varit 

inne på, ett centralt begrepp. Hanna Carlsson (2013) visar till exempel i sin avhandling 

om Malmö stadsbiblioteks förändringsprocess hur föreställningar om användarnas 

behov har format utvecklingen av ”det nya biblioteket”. Den kunskapstörstande 

medborgare som förut stått modell för verksamheten har ersatts av föreställningen om 

en aktiv, delaktig användare som inte i första hand är i behov av upplysning och 

bildning, utan snarare efterfrågar upplevelser och möten. I biblioteks- och 

informationsvetenskapliga sammanhang har synen på biblioteksanvändaren och hens 

behov annars länge utgått ifrån just ett fokus på bildning, med en tydlig preferens för 

böcker som källa till kunskap. Den här upplysningstraditionen började dock ifrågasättas 

under 1960- och 70-talen, och på 1980-talet börjar en ny informationsförmedlande 

diskurs att formas, där bibliotekets roll är att förmedla och tillhandahålla information 

oavsett medieformat (Hedemark 2009, s. 57). Med den här diskursen börjar också 

diskussionerna om informationsbehov ta fart. 

 

På grund av begreppets abstrakta karaktär har det ifrågasatts om det alls är möjligt att 

definiera vad som menas med informationsbehov och också om det överhuvudtaget 

existerar (Bawden & Robinson 2012, s. 189). För de som trots allt väljer att använda 

begreppet härrör många sin definition till identifieringen av en eller flera 

kunskapsluckor.  

 
Most [definitions, vår anmärkning] revolve around the idea of a need being some kind of 

‘recognized gap’ between what one knows and what one wants to know: associated with a desire 

to seek answers, reduce uncertainty, or make sense. 

Bawden & Robinson 2012, s. 189 

 

För att det ska handla om ett informationsbehov måste det, enligt Donald O. Case vara 

medvetet. Ett informationsbehov, menar Case (2012, s. 5), är ett erkännande av en brist, 

en insikt om att ens kunskap är otillräcklig för att tillfredsställa ett visst mål. Det här 

sättet att definiera informationsbehov ligger nära den allmänna definitionen av behov 

som vi refererade till tidigare, det vill säga att behov är ett essentiellt krav på 

upphävande av en viss brist. Men måste ett informationsbehov alltid vara medvetet? 

Skulle det inte exempelvis kunna vara så att behovet uppstår och blir medvetet i samma 

stund som det tillfredsställs? Gobinda Chowdhury (1999, s. 180f) understryker att 

informationsbehov är ett relativt och kontextuellt begrepp. Det varierar mellan olika 

personer och miljöer. Informationsbehov förblir också, menar Chowdhury, ofta 

outtalade eller uttrycks på ett inadekvat sätt och de förändras då information erhållits. 

 

Underliggande i många definitioner av informationsbehov är en förståelse av 

information som representationer av ”fakta” som kan överföras mellan en sändare och 
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en mottagare (Sundin 2003, s. 171). Enligt Olof Sundin och Jenny Johannisson (2005) 

har den här sändar- och mottagarmodellen länge varit dominerande inom biblioteks- 

och informationsvetenskaplig forskning. Modellen har till stor del medverkat till en syn 

på information som något neutralt överförbart. Att tala om informationsbehov med 

utgångspunkt i kunskapsluckor är ett typiskt exempel på en sådan förståelse. 

Information blir något som du antingen har eller inte har, och saknar du information så 

kan du erbjudas den genom en enkel överföring. Sundin och Johannisson argumenterar 

för att synen på informationssökning behöver vidgas och innefatta fler aspekter än bara 

ett sökande efter fakta. För att komma ifrån synen att informationssökaren är oberoende 

och rationell, behöver sociala sammanhang tas i beaktande. Författarna understryker 

också vikten av att inkludera aspekter kopplade till makt när det gäller studier kring 

informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning (Sundin & 

Johannisson 2005).   

 

En av de som ifrågasätter användningen av begreppet informationsbehov är Tom 

Wilson (1981). Wilson är kritisk till att behov i det här sammanhanget likställs med 

andra grundläggande, eller primära, mänskliga behov, så som fysiologiska, 

psykologiska/känslomässiga (affektiva) och kognitiva. Det är problematiskt att 

definiera vad informationsbehov är, menar Wilson, just på grund av svårigheterna att 

skilja på primära (nödvändiga) och sekundära (önskvärda) behov. Alltså att skilja på 

begreppen needs och wants. Istället för att tala om informationsbehov är det mer 

relevant att först identifiera grundläggande mänskliga behov och sedan studera 

huruvida informationssökning tillfredsställer dessa. Informationsbehov har, enligt 

Wilson, sitt upphov i människors livsvärldar och måste därför förstås utifrån en mer 

holistisk modell som erkänner betydelsen av den enskilda individens villkor och 

erfarenheter, när det gäller alltifrån sociokulturella och psykologiska aspekter, till 

politik och värderingar. I den här uppsatsen är vi intresserade av att undersöka vilka 

behov som blir synliga i informanternas berättelser. Med Wilson är det också möjligt 

att därefter gå vidare och undersöka huruvida dessa behov blir tillfredsställda genom 

informationssökning, men det är inte detta som är vårt primära syfte med uppsatsen. 

Det vi främst är intresserade av att ta reda på är varför informanterna använder 

biblioteket; för vilket syfte, och hur? 
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4. Metod: kvalitativa intervjuer 

För att undersöka upplevelserna hos biblioteksanvändare med normbrytande sexuella 

identiteter har vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade enskilda 

intervjuer. Den kvalitativa metoden går mer på djupet än den kvantitativa. Med hjälp 

av den kan vi undersöka hur erfarenheterna ser ut och varför, snarare än i vilken 

omfattning de förekommer (Kvale & Brinkmann 2014, s. 160). Den möjliggör för oss 

att se både nyanserna och de större sammanhangen. Målet för den semistrukturerade 

kvalitativa intervjun, enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann, är att ”[...] erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld” 

(2014, s. 47). Mats Alvesson och Kaj Sköldberg menar att ett centralt kriterium för en 

kvalitativ metod är att ”[...] beakta och fokusera på öppen mångtydig empiri” (2008, s. 

17). För vår studie handlar det specifikt om informanternas levda erfarenheter av 

biblioteket och dess betydelse för den sexuella identiteten. Eftersom målet med vår 

undersökning inte är att strukturera erfarenheterna efter vissa på förhand definierade 

kategorier, utan snarare att synliggöra just mångfalden av erfarenheter, menar vi att den 

kvalitativa metoden är den mest lämpade (Kvale & Brinkmann 2014, s. 47). Genom att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer möjliggör vi för både varierade och 

inkonsistenta berättelser. Göran Ahrne och Peter Svensson menar också att kvalitativa 

metoder generellt passar bättre för att samla in och förstå marginaliserade gruppers 

uppfattningar och livsomständigheter (2011, s. 17). 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 
För att det skulle bli aktuellt med en intervju, behövde våra informanter uppfylla två 

krav: (a) identifiera sig som lesbisk, flata eller queer, och (b) se sig själv som 

biblioteksanvändare. Här mötte vi liknande svårigheter som vi kan anta att biblioteken 

gör i sitt arbete riktat mot målgruppen – hur når vi dem? Och hur når vi en bred 

representation? Ett av de viktigaste perspektiven att ha med sig här är det 

intersektionella; medvetenheten om att makt görs i samspelet mellan olika 

sociokulturella kategoriseringar. Maktordningar samverkar och producerar olikhet, 

underordning och utanförskap (de los Reyes & Mulinari 2005). När vi konstruerar en 

målgrupp konstruerar vi också en sociokulturell kategori baserad på likhet. 

Konsekvensen blir att skillnader inom gruppen osynliggörs. Att undersöka bibliotekets 

betydelse för gruppen lesbiska, flator och queera kräver därför en intersektionell 

utgångspunkt, som också måste genomsyra urvalet. I arbetet med att hitta informanter 

använde vi oss därför av flera olika strategier med förhoppningen att det skulle generera 

flera kontakter och i sin tur bidra till en större variation i urvalet. 

 

Inledningsvis ville vi främst använda olika biblioteksrelaterade kanaler för att nå 

potentiella intervjupersoner. Detta för att förankra undersökningen i den kontext som 

är central för undersökningen. Vi började med att mejla ett 70-tal folkbibliotek runt om 

i Skåne där vi bad dem att sätta upp vår annons på sina respektive anslagstavlor samt 

sprida den i sina digitala kanaler. Vi kontaktade också Svensk biblioteksförening 

nationellt och regionalt och bad dem att uppmuntra sina medlemmar att sprida ordet. 

Vi mejlade också alla hbtq-certifierade bibliotek i landet, inklusive 
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Regnbågsbiblioteket i Umeå. Lokalt satte vi upp annonser på både folk- och 

forskningsbibliotek i Malmö och Lund. Vi har även använt oss av privata kontakter 

inom biblioteksområdet, men när detta inte resulterade i några intresseanmälningar 

insåg vi att detta tillvägagångssätt inte var tillräckligt. Av den anledningen gick vi 

vidare med andra kanaler. Vi kontaktade personer i våra respektive nätverk och 

använde våra privata Facebookkonton för att sprida information om studien. Vi vände 

oss också till ett antal olika ideella föreningar, organisationer och nätverk som på olika 

sätt jobbar med frågor som rör lesbiska, flator och queera. 

 

Efter varje genomförd intervju bad vi personen i fråga att sprida ordet vidare i sitt 

nätverk. Med hjälp av snöbollseffekten kunde vi nå ut till fler potentiella informanter 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 43).Vi har också frågat hur den intervjuade fick upp 

ögonen för vår studie, för att på så sätt eventuellt få kunskap om vilka kanaler som bäst 

lämpar sig för att hitta informanter. 

 

Vårt arbete med att hitta informanter resulterade i sammanlagt tolv 

intresseanmälningar, varav nio genomförda intervjuer. Vi bokade in intervjuerna 

löpande i takt med att anmälningarna trillade in. När vi hade genomfört sju intervjuer 

och hade två inbokade inkom ytterligare två intresseanmälningar. Då kände vi dock att 

vi börjat uppnå en känsla av mättnad där varje intervju inte tillförde så många nya 

perspektiv. Detta, att intervjuer efter en viss tidpunkt ger mindre ny kunskap, kallar 

Kvale och Brinkmann för ”lagen om avtagande avkastning” (2014, s. 156). En 

anledning till mättnadskänslan, tror vi beror på att urvalet, trots den intersektionella 

medvetenheten, bestod av en på många sätt relativt homogen grupp. Samtliga 

informanter var dittills i 20-30-årsåldern, merparten var kvinnoidentifierade och kan 

läsas som vita, majoriteten delade också likartade akademiska erfarenheter. Känslan av 

mättnad, i kombination med det faktum att den kvalitativa intervjun är en tidskrävande 

metod, gjorde att vi tog beslutet att om vi skulle göra fler intervjuer än de redan 

inplanerade, skulle det vara med personer som på något sätt skiljde sig från det 

befintliga urvalet, genom exempelvis ålder. Eftersom de två som hörde av sig var i lägre 

20-årsåldern valde vi att inte intervjua dem. Efter detta hörde ytterligare en person av 

sig, som ingick i åldersspannet vi var intresserade av. Tyvärr lyckades vi ändå inte i 

slutändan få till någon intervju. 

 

Tre av informanterna i studien ingår i en av författarnas bekantskapskrets. Vi är 

medvetna om att det kan vara problematiskt, både när det gäller frågan om 

representation och i fråga om etiska aspekter, vilket vi återkommer till under rubriken 

Etiska aspekter. 

 

Vissa av informanterna i den här studien är kvinnoidentifierade, medan andra intar mer 

queera identitetspositioner. Detta är dock ingenting som vi explicit eftersökte eller 

krävde i vårt urval. Däremot är det mycket möjligt att mansidentifierade personer inte 

kände sig träffade av formuleringarna i annonsen. Lesbiska och flator kopplar många 

ihop med en kvinnlig könsidentitet. Queer kan också vara en könsöverskrivande 

identitet, en identitet som gör motstånd mot, eller som leker med, den binära 

uppdelningen kvinna/man. Även lesbisk och flata behöver inte nödvändigtvis förutsätta 

en kvinnlig könsidentitet. 
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4.2 Genomförande 
Kontexten kring en intervju spelar roll för resultatet; intervjusituationen påverkar 

samtalet och därmed också vilken kunskap som produceras (Ahrne & Svensson 2011, 

s. 37; Kvale & Brinkmann, s. 78). Det som sker i situationen gör att samtalen får en 

viss karaktär, som förmodligen skulle se annorlunda ut i en annan situation. 

Genomförandet av intervjuerna har därför, i den mån det varit möjligt, förlagts just till 

ett bibliotek, där vi har haft tillgång till ett avskilt mötesrum. Genom att förlägga 

intervjuerna till ett bibliotek förankras intervjusituationen tydligare i själva syftet med 

uppsatsen och fokus riktas på ett naturligt sätt mot just biblioteket som kontext. En 

möjlig konsekvens av detta är samtidigt att eventuella erfarenheter av det enskilda 

bibliotek som vi befunnit oss på, genom att befinna oss just på den platsen, har fått en 

framträdande position i förhållande till andra upplevelser av bibliotek generellt. Detta 

diskuterar vi vidare i kapitel sex. En intervju har också genomförts på annan plats i 

Malmö och en intervju har genomförts via Skype. Anledningarna till detta har varit 

praktiska, det har inte gått att lösa på annan väg.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes mellan den 25 februari och 22 mars 2016. Inför 

intervjuerna fick informanterna ett mejl med information om studien (se bilaga 3) samt 

en uppmaning där vi bad dem att skriva en lista över saker som varit viktiga för dem 

när det gäller den sexuella identiteten. Under samtliga intervjuer har båda författarna 

varit närvarande. En av oss har haft huvudansvaret och ställt de flesta frågorna, medan 

den andra har suttit bredvid och lyssnat och ibland inflikat med följdfrågor. I de fall en 

av oss varit bekant med den aktuella informanten har den andra haft huvudansvaret. Att 

vara två olika personer som intervjuar kan vara både fördelaktigt och problematiskt. 

Fördelarna är att den som sitter bredvid kan fokusera mer på själva interaktionen mellan 

intervjuare och informant; att se skillnader i nyanser och kroppsspråk, och upptäcka 

vilka frågor som av olika anledningar fungerade mindre bra. Att vara två som intervjuar 

kan också öka möjligheterna att producera olika typer av kunskap, även om vi 

konsekvent utgått ifrån samma intervjuguide. Att producera kunskap genom intervjuer 

är inte bara beroende av vilka frågor som ställs, utifrån vilka perspektiv, utan också hur 

de ställs och av vem. Våra olika personligheter och personliga erfarenheter och 

kompetenser påverkar också intervjusituationen och interaktionen med informanten 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 49, 76). Det problematiska med att vara två intervjuare 

där en sitter bredvid och observerar, är att informanten kan känna sig än mer utsatt och 

granskad. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt när det gäller intervju som metod är en postmodern 

förståelse av kunskap som något som produceras socialt, i interaktionen mellan 

intervjuare och informant. Kunskapen existerar inte oberoende av situationen, utan den 

produceras och skapas i det sociala sammanhanget som är intervjun (Kvale & 

Brinkmann, s. 77-78, 85). Det finns inget autentiskt, essentiellt ”jag” som ska avslöjas 

genom intervjun, snarare (re)konstrueras detta ”jag” under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, s. 123). Under samtalets gång produceras och konstrueras nya kunskaper 

och erfarenheter, både hos intervjuare och informant. I praktiken kan detta innebära att 

vi som forskare genom intervjuerna successivt utvidgar och förändrar våra 

uppfattningar om det som vi undersöker, och i förlängningen väljer att ställa fler eller 

andra typer av frågor (Kvale & Brinkmann, s. 153-155). Så har också skett under den 

här studien. I takt med att vi fått djupare insikt i ämnet har vi också justerat våra frågor 

och blivit mer mottagliga för nyanser. Den ursprungliga intervjuguiden har dock hela 
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tiden funnits med som en slags utgångspunkt eller ramverk. Också hos informanterna 

kan vi märka att åsikter och upplevelser förändrats eller utvecklats under samtalens 

gång. Detta skulle potentiellt kunna vara relaterat till den nya kunskap som produceras 

under samtalet, men det kan också gå att förstå utifrån andra förklaringsmodeller. En 

djupare diskussion kring detta följer i analysavsnittet. 

4.3 Etiska aspekter 
En viktig förutsättning för den här undersökningens genomförande har varit att kunna 

garantera informanternas anonymitet. Det har varit viktigt både för att leva upp till de 

forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet 2002), och för att några av deltagarna i 

studien offentligt är mer anonyma och diskreta med sin sexuella identitet. Vi vill inte 

riskera att bidra till att de blir identifierade eller definierade mot sin vilja. Av den 

anledningen har vi valt att presentera informanterna i grupp, framför att presentera dem 

en och en. Vi berättar var de bor och hur gamla de är, men inte vem som bor var eller 

vem som jobbar med vad. Vi har också valt att utelämna vissa platser, namn, eller andra 

detaljer som skulle kunna bidra till att identifiera informanterna. För att kunna visa på 

mångfalden av upplevelser och erfarenheter, både mellan informanterna och inom en 

och samma intervju, har vi valt att låta det framgå vem av informanterna som säger 

vad, dock fortfarande givetvis med fingerade namn. I ett fåtal fall väljer vi dock att 

frångå den här principen och utelämnar istället vem av informanterna det är som står 

bakom ett visst citat. Detta gör vi eftersom vi menar att innehållet i citatet är sådant att 

det berättar för mycket om informanten för att kunna garantera personens anonymitet. 

 

För att hitta informanter har vi bland annat använt oss av snöbollsurval, vilket innebär 

att det har uppstått situationer när den intervjuade fått information om studien via en 

bekant som också deltagit. I praktiken betyder det att vissa personers deltagande i 

studien har varit och kommer att vara känt för andra. Givetvis har vi inte återberättat 

för någon vad som sagts i en annan intervju. Att minska möjligheterna till igenkänning 

mellan de som är medvetna om varandras deltagande har också det varit ett argument 

för att presentera informanterna i grupp.  

 

Samtliga informanter har innan intervjun fått information om syftet med studien, 

förväntningarna på deras deltagande; att de när som helst kan välja att inte svara på en 

fråga, eller att avbryta sin medverkan, samt att deras deltagande kommer att vara 

konfidentiellt (se bilaga 3).  

 

Den kunskap som produceras i kvalitativa intervjuer, menar Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 33), är beroende av intervjuarens förmåga att skapa en miljö där informanten 

känner sig fri och trygg nog för att prata om privata händelser. I vårt fall har detta varit, 

om möjligt, extra relevant. Även om vi inte vill säga att personer med en queer eller 

lesbisk sexuell identitet per definition skulle befinna sig i en mer sårbar eller utsatt 

situation, så är det fortfarande så att det finns en reell hotbild riktad mot hbtq-personer 

i allmänhet. Att dessutom några av deltagarna i den här studien är försiktiga med att 

definiera sin sexuella identitet offentligt, gör det extra påkallat. För att aktivt skapa en 

sådan miljö där deltagarna kan känna sig trygga och fria var det viktigt för oss att 

genomföra intervjuerna på ett bibliotek. Eftersom en förutsättning för deltagande är att 

informanterna ser sig själva som biblioteksanvändare kunde vi utgå ifrån att de 
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åtminstone uppfattade biblioteket som en välkänd plats, vilket vi kopplar samman med 

trygghet. 

 

Generellt upplever vi att merparten av samtalen har varit väldigt avslappnade. 

Informanterna har varit frikostiga med att dela med sig av sina erfarenheter och tankar, 

vilket vi tolkar som ett tecken på trygghet. Här tror vi också att både vår egen 

förförståelse och informanternas förförståelse – många av dem har till exempel studerat 

genusvetenskap – har varit bidragande till ett samtal där vi har haft lätt att förstå 

varandra. Känslan av att förstå varandra behöver dock inte alltid vara odelat positiv 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 124-128). Det kan också medföra en risk att följdfrågor 

eller fördjupande ifrågasättanden uteblir, vilket potentiellt skulle kunna betyda 

feltolkningar eller övertolkningar. Att vi genomfört intervjuerna så att en av oss haft 

huvudansvaret och en av oss haft en mer iakttagande funktion, har dock bidragit till en 

större skärpa, och förbättrat förutsättningarna för att relevanta följdfrågor faktiskt blir 

ställda. Faktum kvarstår dock, att oavsett hur avslappnade informanterna än framstår 

vara för oss, kan vi aldrig ta del av deras faktiska tankar. Det enda vi kan ta del av är 

vad de väljer att tala om, i den här specifika situationen (Rivano Eckerdal, 2012, s. 75). 

Av den anledningen är det också relevant att reflektera över vilken betydelse det har 

för vår slutsats hur informanterna tolkar våra förväntningar på deras deltagande. Med 

den typen av ansats som den här uppsatsen har är det inte svårt att föreställa sig att 

informanterna gärna bidrar till forskningen, det ligger i deras egenintresse. Det är också 

möjligt att en av författarnas närhet till informanterna påverkar utfallet så till vida att 

de informanter som är bekanta med författaren sedan innan, skulle kunna ha en högre 

benägenhet att vara behjälpliga och vilja svara det som de tror att forskarna vill höra. 

Å andra sidan skulle samma närhet samtidigt kunna möjliggöra en större trygghet och 

därmed en tydligare uppriktighet. Exakt hur den här närheten och det här samförståndet 

mellan intervjuare och informant påverkar utfallet för just den här undersökningen är 

svårt för oss att svara på. Att undersöka detta närmare skulle kräva en helt annan uppsats 

med en helt annan ansats. För den här uppsatsen nöjer vi oss istället med att konstatera 

att det är en medvetenhet vi bär med oss in i analysen. 

4.4 Genomförande av analys 
I arbetet med att analysera våra informanters berättelser har vi låtit oss inspireras av 

sociologen Kathy Charmaz metod för att koda kvalitativa intervjuer. Kodning innebär 

att kategorisera textsegment med hjälp av några ord som sammanfattar och redogör för 

innehållet. Koderna visar hur vi väljer, separerar och sorterar information, som sedan 

blir grunden för fortsatt analys (Charmaz 2006, s. 43). Enligt Kvale och Brinkmann är 

fördelen med kodning att vi som forskare verkligen bekantar oss med det empiriska 

materialet. För stora materialmängder underlättar också kodningen att få en värdefull 

överblick (2014, s. 242). I ett första skede skrev vi ut samtliga transkriberingar och 

kodade för hand. Vi delade helt enkelt upp intervjuerna mellan oss och satt och 

markerade stycken och meningar, vi kodade inte allt eller varje rad, och gjorde 

noteringar om vad vi upplevde att det handlade om. Vi gjorde således ett första urval 

där vi gick in och både sållade och skapade koder kopplade till sådant som vi ansåg 

vara relevant och/eller intressant. Detta arbete gjorde vi relativt förutsättningslöst. Vi 

hade alltså inte bestämt i förväg vad vi skulle leta efter, hur vi skulle koda eller vilka 

koder som vi skulle använda. Detta tillvägagångssätt är, enligt Charmaz metod, den 

initiala och öppna kodningen. En öppen kodning är nära materialet och provisorisk för 
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att vi ska förhålla oss öppna för andra analytiska möjligheter och för att kunna skapa 

koder som bäst lämpar sig för materialet. Den initiala kodningen får gärna vara spontan 

och snabb (Charmaz 2006, s. 47-48). Nästa steg i kodningsarbetet är av en mer 

fokuserad och selektiv karaktär, där det handlar om att urskilja och använda de koder 

som är mest talande och/eller mest förekommande för att på så sätt kunna sålla i en stor 

mängd material. På grund av den stora mängden text vi hade att jobba med blev det 

svårt för oss att få en överblick efter den första initiala kodningen. Vi valde därför att 

använda oss av MAXQDA, ett mjukvaruprogram utformat för att underlätta kodning av 

kvalitativa data. Med hjälp av programmet fortsatte vi med den mer fokuserade 

kodningen. Den här fasen kräver, enligt Charmaz, beslut kring vilka initiala koder som 

är bäst lämpade att använda för att kategorisera materialet i en analytisk bemärkelse 

(2006, s. 57-58). I detta skede kopplade vi samman koder som vi upplevde ”hörde 

ihop”, som till exempel handlade om samma sak eller innehöll liknande åsikter och 

separerade sådant som skiljde sig från mängden. Den mer slutna kodningen gjorde att 

vi kunde urskilja både återkommande mönster och unika företeelser. När vi hade 

avslutat kodningsarbetet hade vi sammanlagt sju huvudkategorier med ett varierande 

antal underkategorier. 

En kritik mot att koda på det här sättet, är enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 243) 

att kunskapen som förs fram inte blir representativ. Utsagor med flera innebörder som 

fångas in i en enskild kategori, kan leda till att andra tolkningar går förlorade. Vi blev 

varse det här under kodningsarbetets gång. Det uppstod flera tillfällen då vi upplevde 

att ett resonemang kunde kopplas till flera kategorier. I de fall där det fanns flera 

tolkningsmöjligheter, beslöt vi oss för att helt enkelt koppla dessa utsagor till samtliga 

kategorier som var relevanta. Kvale och Brinkmann ser också en fara i att kodning 

skulle göra allting ”förklarligt” (2014, s. 243). Det är viktigt att ha i åtanke att vi som 

forskare tolkar det våra informanter väljer att berätta i den specifika intervjusituationen. 

Intervjusituationen i sig är ju också en konstruerad situation, där vi som forskare styr 

över ämne, vilka frågor och följdfrågor som ställs (och inte ställs) och när intervjun ska 

avslutas. Det är också vi som forskare som har tolkningsföreträde. ”Som den ‘store 

uttolkaren’ bevarar forskaren ett exklusivt privilegium att få tolka och rapportera vad 

intervjupersonen egentligen menade” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 52). Flera av 

ovannämnda aspekter kopplade till våra roller som forskare och tolkningsföreträdare 

kommer vi att diskutera vidare när vi presenterar och analyserar resultatet av 

undersökningen. 

När det gäller transkriberingarna av intervjuerna och den slutgiltiga presentationen av 

resultatet av undersökningen, med direkta citat från intervjuerna, har vi valt att, i viss 

mån, anpassa talspråket till skriftspråk. Vi är först och främst intresserade av innehållet, 

vad som sägs, snarare än hur det sägs. Av den anledningen har det inte varit relevant 

för oss att transkribera varje liten paus eller hummande. Istället har vi fokuserat på det 

som faktiskt sägs. I de fall det har förekommit förändringar i tonläge, långa pauser, 

skratt eller liknande, som vi anser har varit av betydelse för själva samtalet, har vi 

skrivit ut detta i transkriberingarna. I övrigt har vi anpassat språket för att det ska likna 

skriftspråk och på så sätt bli lättare för läsaren att förstå. I praktiken betyder det 

exempelvis att vi har valt att skriva ”och” och ”att” istället för ”å”, att vi har gallrat lite 

bland ord som ”liksom” och ”typ”, samt att vi ibland har strukit de ord eller meningar 

som inte fullföljts utan avbrutits mitt i. När vi gallrat i citaten och utelämnat vissa delar 
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så visar vi det genom hakparenteser: […]. Detsamma gäller när vi gjort egna 

anmärkningar eller velat förtydliga något i citaten.  
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet redovisar och analyserar vi resultatet av vår undersökning. Vi börjar 

med att presentera en sammanställning av intervjumaterialet, utifrån de återkommande 

teman vi har identifierat. Därefter går vi vidare och analyserar dessa teman djupare 

utifrån vårt queerteoretiska ramverk. 

5.1 Presentation av intervjumaterialet 
Utifrån våra samtal med informanterna identifierar vi vissa återkommande teman. 

Dessa kan handla om upplevelser av biblioteket kopplade till alltifrån behov; till 

aktiviteter och beteenden; till möten och bemötande; till upplevelser av biblioteket som 

institution och plats. Genomgående för alla samtal är en föreställning av biblioteket 

som ligger nära det Åse Hedemark identifierar som ”den bokliga diskursen” (Hedemark 

2009, s. 62ff) och det Rothbauer (2007) kallar storehouse-metaforen. När 

informanterna berättar om sina upplevelser av bibliotek och bibliotekets betydelse för 

den egna sexuella identiteten är det framför allt böcker och läsning som nämns. 

Övervägande handlar det om skönlitterära berättelser. Flera av de teman vi identifierar 

är således direkt eller indirekt kopplade till läsning av skönlitteratur. I det här avsnittet 

kommer vi först att göra en kort presentation av informanterna, därefter följer 

sammanställningen av själva intervjuerna, uppställt enligt de övergripande teman vi har 

identifierat. Trots att vi presenterar temana som tydligt avgränsade ifrån varandra, 

under särskiljande rubriker, ska de läsas som sammankopplade, överlappande. 

Uttalanden som rör identitet är exempelvis nära sammanflätade med uttalanden kring 

normalitet och tillgänglighet. 

5.1.1 Beskrivning av informanterna 
Åtta av de nio informanterna befinner sig i åldersspannet tidiga 20-årsåldern till tidiga 

30-årsåldern, en av informanterna är i 40-årsåldern och har barn. Majoriteten är 

kvinnoidentifierade och använder pronomenet ”hon” om sig själva, en del är mer 

flexibla i sin könsidentitet och använder flera olika pronomen om sig själva. Samtliga 

informanter är födda och uppväxta i Sverige och läses oftast av samhället som vita. 

Några av dem har släkt eller föräldrar med annat påbrå. Merparten är bosatta i Malmö-

Lund-regionen. Två är bosatta i Göteborg. Sju av nio är dock uppväxta på mindre orter. 

Samtliga har erfarenhet av att plugga på universitet och majoriteten har någon gång läst 

genusvetenskap eller feministiska studier. Flera av informanterna är, eller har varit, 

aktiva i olika bokcirklar. Två har i dagsläget en huvudsaklig sysselsättning som 

involverar litteratur. En av informanterna har publicerat en roman med lesbiska 

huvudkaraktärer. Många av informanterna har erfarenhet av föreningsliv eller ideellt 

engagemang när det gäller hbtq-frågor. Merparten av informanterna är idag helt öppna 

med sin sexuella identitet, några är mer restriktiva och anonyma. 
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5.1.2 Litteratur att spegla sig i 
Av de teman som återkommer mest under våra samtal med informanterna är 

skönlitteraturens funktion för den egna sexuella identiteten allra mest frekvent. Bortsett 

från Gina, som inte alls har haft något behov av att skildringarna ska porträttera lesbiska 

eller queera personer för att hon ska kunna relatera till dem, berättar i princip samtliga 

informanter om hur de eftersökt och/eller upplevt igenkänning och bekräftelse i mötet 

med skönlitterära berättelser som på ett eller annat sätt porträtterat lesbiska eller queera 

karaktärer och relationer. Clara formulerar det som en längtan efter ”litteratur att spegla 

sig i”. 

 
Om jag inte hade läst dom böckerna jag hade gjort så hade jag inte varit den här personen, det hade 

varit en annan. Jag vet inte vem. Säkerligen inte sämre men bara nån annan. Kanske hade jag mått 

lite sämre. Jag tänker att det finns, att det är jätteviktigt med den här speglingen. Att se, när min 

mamma säger att det [homosexualitet, vår anmärkning] är synd, då kan jag också säga att: ”ja men 

det är också ganska bra för alla dom här författarna har gjort det här…” Alltså att det är, att jag 

sällar mig till en grupp, jag är inte själv längre, det finns en värld, en hel tråd långt, långt, långt 

tillbaks, till och med till Sapfo, med personer som jag kan spegla mig i. […] Men att det har liksom 

gett mig en styrka, ett knytnävsslag som tar […] fart ända från 400-talet före vår tideräkning in i 

nu, att man blir ganska stark när man har en sån lång sats.  

Clara 

 

De skönlitterära berättelserna fyller inte bara en tydlig funktion av identifikation och 

igenkänning, de genererar också en känsla av bekräftelse och gemenskap. Många av 

informanterna berättar att de under perioder i livet har känt sig väldigt ensamma och 

”annorlunda”. Med de skönlitterära berättelserna finner de en styrka. Elin berättar att 

hon ”slutade skämmas” och Agnes berättar om hur hon, när hon började ”tänka att hon 

kanske inte var hetero”, verkligen längtade efter litteratur och all form av populärkultur 

att känna igen sig i och identifiera sig med. Agnes uttrycker också en önskan om att 

tidigare i livet ha fått ta del av mer ”information”. Under hennes uppväxt var 

heteronormativiteten förhärskande, och alternativa eller överskridande könsidentiteter 

hade hon aldrig hört talas om. Det fanns inga naturliga platser eller forum för att komma 

i kontakt med något annat än heterosexuella cispersoner2. Idag har Agnes svårt att förstå 

sin tidigare okunskap; ”det låter jättekonstigt, […] men transpersoner visste jag knappt 

om att alltså, ja…”. Det var först när hon bytte stad och började plugga som hon fick 

tillgång till andra berättelser och möjliga sätt att leva. 

 
Alltså, det här med att jag inte hade liksom… hade nån vän som var transperson innan jag började 

läsa genus, det kändes, nu efteråt så bara: hur kan jag inte ha träffat, alltså, jag skulle velat 

kanske… lära mig, alltså när jag var yngre, lära mig mer om det då, liksom. […] Så det hade jag 

ju verkligen velat få reda på då. 
Agnes 

 

Agnes hade önskat att hon fått de här insikterna tidigare, men hon är osäker på hur det 

skulle ha kunnat gå till. Här fyller biblioteket inte någon given funktion för henne. Det 

är först senare, efter att hon funnit trygghet i sin sexuella identitet, som biblioteket 

börjar bli viktigt. Först när hon har berättat för sina föräldrar, flyttat till en annan stad 

och funnit sin så kallade  ”queerbubbla” bestående av andra som identifierar sig på 

                                                 
2 Cisperson syftar till en person vars könsidentitet stämmer överens med det juridiska och biologiska kön 
en blev tilldelad vid födseln, och som uppfyller samhällets normer kring hur denna könsidentitet ska 
komma till uttryck. 
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samma sätt, börjar hon aktivt leta efter material med hbtq-tematik på biblioteket, och 

då handlar det främst om skönlitteratur och i viss mån spelfilm. Hennes upplevelse från 

hemstaden är att den typen av material inte fanns på hennes lokala bibliotek. För Agnes 

har hennes upplevelse av en brist på ”information” alltså ingen given koppling till 

informationssökning på biblioteket. När hon väl börjar använda bibliotekets resurser 

har den här upplevda informationsbristen redan tillfredsställts på annat håll, genom 

studier och vänner. Nu söker hon istället efter skönlitteratur att identifiera sig med. 

 

Även för de övriga deltagarna i studien står de skönlitterära berättelserna i centrum för 

deras användning av biblioteket. Under uppväxten och i utforskandet av den egna 

sexuella identiteten har majoriteten känt sig ensamma och avvikande eller ”onormala”. 

Många nämner skolan som ett sammanhang där förekomsten av andra, icke-

heteronormativa, berättelser hade kunnat göra en stor skillnad. Att till exempel läsa en 

”flatbok som obligatorisk bok på svenskan på högstadiet istället för vad vi nu läste”. 

De berättelser som informanterna trots allt kommit i kontakt med när de var yngre har 

ofta varit ångestfyllda och porträtterat lesbiskhet eller queerhet som något svårt och 

allvarligt, med självmord som återkommande inslag. För flera av informanterna har de 

här berättelserna bidragit till både en negativ självbild och en större ångest inför att 

berätta för vänner och familj om sina tankar kring den sexuella identiteten. I en tid av 

utforskande och nyfikenhet saknades de positiva berättelserna.  
 

Men jag tänkte ”tänk om bibliotekarien då hade gett mig nån av dom här böckerna som jag själv 

hittade senare”, alltså vid ett tidigare tillfälle, om dom hade gett mig den boken när jag var så här 

13, 14. Typ Det händer nu var väldigt viktig för mig. Om dom hade gett mig den så hade jag ju 

kanske själv blivit lite mer accepterande och förstått lite mer redan då, liksom.  

Elin 

 

Helen berättar att hon minns särskilt ett reportage i en Frida-tidning där homosexualitet 

behandlades. Det var ingen positiv läsning. Frida är en tidning som riktar sig till unga 

tjejer och Helen minns det som att den mest handlade om killar – tips på hur du skaffar 

pojkvän, och artiklar om, och bilder på, olika kändiskillar. I varje nummer fanns det 

också ett mer ”allvarligt” reportage. Helen minns till exempel ett nummer med en 

artikel om en tjej som tappade allt sitt hår i sömnen. Det var också ett sådant reportage 

som behandlade homosexualitet. 

 
Jag kommer ihåg att jag hade jätteångest efter det här reportaget för då började det här spinnet i 

huvudet: ”men tänk om jag är homosexuell!” Men då var det ju bara utifrån: ”gud va hemskt det 

skulle va! Tänk om jag är det! Nej, det är jag inte!” Och så var det bara förnekelse. För det var ju 

inte, så här, en positiv novell om en tjej som blev kär i en tjej och allt gick bra utan det var ju bara 

[…]  en person, hur jobbigt den hade det, så här. 

Helen 

  

Som en motvikt till den här typen av negativa representationer av homosexualitet tror 

Helen att en regnbågshylla hade kunnat vara värdefull och betyda mycket under 

uppväxten. 
 

Jag tror att jag hade hittat berättelserna att identifiera mig, dom positiva berättelserna [...] jag tror 

att det hade haft jättestor betydelse för mig att ha positiva exempel liksom. [...] Bara av att ha 

normaliserande exempel hade nog haft jättestor betydelse. Det fanns inte i min, det är ändå, alltså 

så gammal är jag inte liksom men det känns […] alltså det är lite som, så här, 50-tal [skratt] eller 
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liksom att det är nånting som, det var så totalt osynliggjort […] Det fanns inte några exempel. Det 

enda jag kommer ihåg är den där Frida-tidningen liksom.  

Helen 

 

Berättelser där lesbiskhet inte beskrivs som något annorlunda blir en viktig faktor för 

en positiv självidentifikation. Helen menar att det är särskilt viktigt för ungdomar i 

mindre städer och på landsbygden. Elin och Agnes berättar om specifika läsupplevelser 

de minns:  

 
[…] den handlade inte så mycket om att komma ut heller utan den handlade liksom bara om 

relationer mellan tjejer. Och den beskrevs inte, för ofta brukar det vara så här väldigt försiktigt hur 

man beskriver, ”åh, så höll dom i handen” och så var det nåt jättestort, men där var det liksom inte 

så, utan det var sex så som heterosex beskrivs liksom. 

Elin 

 
Nämen jag kände, alltså jag kände igen hur man kunde känna [skratt]. Så himla mycket […] 

kärlekskänslor och så här hur det kan liksom… Det var beskrivet på så himla fint och igenkännande 

sätt liksom, på nåt sätt. Så att jag var så här: ”Oj! Så här känner jag ju också!”.  

Agnes 

 

När det gäller skönlitteratur förekommer således flera både negativa och positiva 

upplevelser av läsning som format informanternas syn på den egna sexuella identiteten. 

För facklitteratur däremot är intresset inte alls lika stort. Snarare uttrycks ett generellt 

ointresse för ”faktaböcker”. Undantaget är Elin som pratar om att det finns en hbtq-

hylla på ett av biblioteken som hon brukar använda. Den är inte så stor – ”inte så man 

kan gå dit en gång i månaden i alla fall” och den rymmer enbart facklitteratur. En av 

böckerna från den hyllan har Elin använt sig mycket av i sin process (Komma ut: 

Berättelser från garderoben av Anders Öhrnman), hon beskriver det som att hon 

lusläste den, och det trots att hon inte tyckte att den var ”så jättebra”. När Isabel för 

första gången på riktigt, medvetet skulle ta steget att utforska det begär som hon sedan 

länge kunnat känna till andra kvinnor, gick hon till biblioteket. Hon behövde läsa 

”historier om det här”, som hon uttrycker det; skönlitterära berättelser som hon kunde 

hämta styrka och inspiration ifrån. Att läsa facklitteratur var i det här stadiet uteslutet. 

Det skulle göra det till en ”vetenskaplig process” och så långt var hon ”inte beredd att 

undersöka”. Helen uttrycker det på ett liknande sätt. 

 
Det är ju inte det, dom, alltså jag tänker, det som har varit viktigt är att hitta dom historierna som 

bara var skönlitterära. [...] Eller faktan har ett annat syfte, det var ofta liksom rent fakta eller 

studiemässigt eller så, men. [...] Dom skönlitterära hade identitets… syfte mera. Så.  

Helen 

 

Det är inte facklitteraturen, utan de skönlitterära berättelserna som är intressanta. Det 

återkommer hela tiden i informanternas berättelser. I samtalen med informanterna 

framträder också en tydlig kanon av just skönlitterära böcker, spelfilmer och tv-serier 

med queera eller lesbiska teman. Titlar som Fucking Åmål, Orange is the new black, 

Stjärnor utan svindel och Mian Lodalens böcker nämns ofta som exempel på läs- och 

filmupplevelser som varit betydelsefulla. Flera av informanterna pratar också om ett 

generellt behov av ett nätverk och en gemenskap för att finna en trygghet i den sexuella 
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identiteten. Vissa pratar om vikten av queerseparatistiska rum. Dalia, Isabel och Fanny 

pratar också explicit om drömbiblioteket som ett separatistiskt hbtq-bibliotek.  

 
Alltså jag har ju alltid velat, jag vill bara läsa såna böcker, jag vill bara se såna filmer. [...] Alltså 

man vill ju kunna identifiera sig. 

Dalia 

 

Utifrån detta menar vi att de berättelser och karaktärer som informanterna söker i 

litteraturen också är ett uttryck för behovet av gemenskap. De skönlitterära 

berättelserna utgör en viktig del i gemenskapen. Fanny pratar om att böcker generellt 

är en hörnsten för hennes känsla av trygghet. De rymmer världar och karaktärer som 

hon känner eller känner till. När hon kommer in i ett rum med kända böcker känner hon 

sig som hemma. Behovet av en social gemenskap behöver således inte enbart 

manifesteras i mellanmänskliga relationer, den kan också uppstå i mötet med fiktiva 

berättelser och representeras av materiella manifestationer i form av rader med 

bokryggar i ett biblioteksrum. Även om anonymitet var viktigt förut, när hon var yngre, 

skulle Dalia idag gärna se ett rum som bara innehöll berättelser som hon kan identifiera 

sig i. 

 
Och dom får jättegärna va i en avdelning för sig, det får jättegärna va ett eget rum, för då vet jag att 

jag kan gå dit. Och allt som är där kommer beröra mig på ett eller annat sätt som de flesta andra 

böcker på det här biblioteket inte kommer att beröra, för dom berättar en historia som inte är min. 

Det är inte min historia som berättas, det är inte en berättelse som jag kan relatera till. 

Dalia  

 

Fanny berättar om hur det kändes när hon besökte en bokhandel som bara hade hbtq-

relaterad litteratur.  

 
Jag antar att det som slog mig när jag var på den här bokhandeln är hur det är att va straight, eller 

liksom att tillhöra normen och liksom bli bekräftad precis hela tiden, det är så det är för en vanlig 

person att gå in i en vanlig bokhandel och bara: ”ja ja, här finns massa berättelser som handlar om 

mitt liv, eller aspekter på mitt liv”.  

Fanny 

 

Det är tydligt att informanterna vill ha tillgång till berättelser som de kan känna igen 

sig i. Helst positiva skildringar som kan fungera som motvikt till de negativa bilder som 

i olika perioder i livet har påverkat synen på den egna sexuella identiteten. Frågan om 

hur biblioteket kan tillgängliggöra och synliggöra hbtq-relaterat material är dock inte 

helt oproblematisk för våra informanter. Tillgängligheten ställs mot önskan om att vara 

anonym. 

5.1.3 Behovet av anonymitet kontra behovet av tillgänglighet 
Eftersom skönlitteratur fyller en sådan viktig funktion för tryggheten i den sexuella 

identiteten är det viktigt för informanterna att utveckla strategier för att få tillgång till 

sådana berättelser. En majoritet av informanterna uttrycker att det är svårt att hitta den 

typen av material på biblioteket. Samtliga uttrycker också, som vi varit inne på, en 

skepsis inför att söka efter den här typen av material i bibliotekets katalog. Detta, att 

vara skeptisk mot att söka i katalogen, behöver inte nödvändigtvis vara något unikt vare 
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sig för våra informanter eller för queera och lesbiska biblioteksanvändare överlag. 

Däremot finner vi det anmärkningsvärt att en del av informanterna aldrig har använt 

sig av sökord som ”lesbisk” eller ”queer”, alternativt har uppfattningen att sådana 

sökord endast ger otillfredsställande resultat i form av facklitteratur. För att hitta det 

önskade materialet måste de därför anamma andra strategier. Merparten av 

informanterna uttrycker att det skulle vara lättare att hitta med en större synlighet i 

biblioteksrummet; att den här typen av material lyftes fram mer. Samtidigt uttrycker 

många också en önskan om anonymitet, framför allt under tonåren, och i en period av 

utforskande och osäkerhet kring den egna sexuella identiteten. Det är viktigt att kunna 

få tillgång till berättelser att känna igen sig i utan att själv bli igenkänd av andra när en 

aktivt söker efter den typen av berättelser. 

 

Dalia berättar att det finns tillfällen under hennes tonårstid, och ibland, i vissa 

situationer, även fortfarande på olika sätt, då hon försökt dölja för omgivningen vad det 

är hon läser.  

 
[…] för mig känns det som att jag väldigt tidigt har vetat att jag har varit gay liksom. [...] Och då 

också, om man tänker på litteratur just, intresserad av litteratur som jag kan känna mig igen i. Och 

då har jag ju verkligen velat, så här, kunna dölja det. Det är ju nånting jag har hållit hemligt väldigt 

länge. Och sen när jag har börjat komma ut för vänner så har jag kanske ändå inte varit… så stolt 

och säker i det från början att jag har… velat… ja men jag har, så här, minnen från att jag sitter på 

en buss XX, så säkert på gymnasiet, och så är det nån artikel i Metro som handlat om nånting 

homogay typ så här. Eller att jag sitter kanske också på XX [arbetsplatsen, vår anmärkning] i 

lunchrummet och att jag inte riktigt vill visa att det är den artikeln jag läser…  

Dalia 

 

Också Elin minns hur känsligt det var med just läsningen under tonårstiden. 

 
Elin: […] innan var det väldigt viktigt att jag hade nån annan bok över den boken som var så här 

hbtq-inspirerad [skratt]. 

 

Intervjuare: Om du satt på nån offentlig plats? 

 

Elin: Mm faktiskt. Jag hade till och med så här bokomslag om. Så [skratt]. 

Elin 

 

Idag upplever både Elin och Dalia det annorlunda och de uttrycker båda två att de inte 

bryr sig så mycket längre. Dalia berättar också att det numera snarare hänt att hon gjort 

tvärtom när hon arbetat i en skolmiljö, att hon ”frontat den lite så där eller kanske, ja, 

suttit och läst den öppet på nån rast för att nån ska, så här, se typ”. Också Gina berättar 

hur hon idag kan känna en stolthet och en vilja att visa upp de böcker som hon läser. 

 
Men när man sitter och pluggar liksom så kan jag ändå känna att man är lite stolt över sina böcker 

som man har framme om det är, ja men, det är nånting med feminism eller queer eller lesbiskhet 

eller så, så kan man skylta med dom, att det är en positiv upplevelse ändå.  

Gina 

 

Fanny, Elin och Dalia nämner alla tre att de någon gång använt BTJ:s häften eller 

böcker (Sebastian Lönnlövs HBTQ: Böcker bortom normen och Dodo Parikas HBT 
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speglat i litteraturen) för att få tips på böcker med hbtq-tema. Att använda böcker eller 

häften för att få tips är på flera sätt mer anonymt än att stå och leta i en regnbågshylla. 

När det gäller just regnbågshylla går annars åsikterna isär om huruvida det är önskvärt 

eller inte. I flera av intervjuerna uttrycker en och samma person både uppskattning och 

skepsis inför fenomenet. 
 

Ja… Grejen var ju att jag såg den hyllan typ nu, eller förra året. Så tänkte jag: ja men va bra att dom 

har det. Eeh, men... Alltså, det, ja, näe jag är både för och emot det här att ha en specifik avdelning. 

Då är ju allt samlat där så att det är lätt att hitta, men det har också, eeh... att man ska behöva 

kategorisera ut det från det andra, det... ja...  

Bea 

 

Helen för ett liknande resonemang. Regnbågshyllor och liknande är positiva i det 

avseendet att de underlättar för henne att hitta det material hon söker. Men samtidigt är 

det viktigt för henne att litteratur med hbtq-tema inte sorteras ur resten av samlingarna. 

 
[…] jag tänker att det är jättebra med en sån hylla för att… att man som hbtq-person alltid måste 

söka dom här berättelserna att identifiera sig med och att det är väldigt fint att få det serverat för en 

gångs skull liksom, och inte alltid själv, för det är ju inte heller så lätt, jag tänker, det är bra att 

böckerna finns både där och dom skönlitterära finns bland dom andra böckerna, men det går ju inte 

att hitta, alltså du kan inte söka, alltså ”hbtq” då hamnar det ofta, då får du ofta facklitteratur, inte 

den där romanen om Maria och Lisa, eller… För att den står inte, alltså, för den ska va en berättelse 

som alla andra, men det blir inte lika lätt att hitta liksom.  

Helen 

 

Här framgår det återigen tydligt att informanternas intentioner när de letar material inte 

inbegriper facklitteratur. Det är de skönlitterära berättelserna som är betydelsefulla och 

det är också dem som informanterna upplever som svåra att hitta. Trots svårigheterna 

att hitta uttrycker sig också Fanny kritiskt gentemot regnbågshyllor och liknande, 

eftersom hon, precis som Helen, upplever det som att de konstruerar hbtq som något 

”annat”. Istället för regnbågshyllor har Fanny positiva upplevelser av mer diskreta 

klistermärken. 

 
[…] om jag går in på ett ställe och liksom i ögonvrån noterar att det är en regnbågsflagga på dörren... 

eh... Ja men ja, alltså, det låter kanske lite löjligt men jag känner mig, jag känner mig tryggare. Eller 

jag känner att, att det finns en lite större chans till trygghet. Om nånting skulle hända så skulle jag 

liksom känna mig lite tryggare i att berätta det också. Inte som att jag går fram till liksom disken på 

biblioteket och bara: ”jag ser att ni har den här flaggan” och ”ge mig all er queera service!” [skratt] 

Men, men att... Jo men det betyder nånting, verkligen. Och... Jag vet att, det finns ett litet förlag 

som heter Lesbisk pocket, och dom har gjort en bok som heter En omaka flicka som är en 

översättning av en lesbisk kiosklitteratur, kioskroman som kom på 50-talet. Och på baksidan eller 

ryggen av den så har dom satt en, en rosa triangel som är en symbol som sträcker sig långt tillbaka 

men, ah, men som har blivit en symbol för liksom hbtq-rörelsen. Och såna, liksom den symboliken, 

att använda sig av, alltså göra så på en bokrygg tycker jag är jätteskönt. Jag tycker det skulle vara 

skönt om fler gjorde så för då skulle jag hitta böckerna lättare. Just det här att liksom använda sig 

av symboler som kanske inte alla känner till, men ofta känner ju dom som är insatta till den, så det 

behöver liksom inte synas. Min mamma fattar liksom inte den symbolen, när jag ligger och läser 

en bok på stranden. Men jag hittar den ju direkt…  

Fanny 
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Samtidigt är det också viktigt för Fanny att vem som helst ska kunna hitta böcker med 

hbtq-tema. Själv berättar hon att hon har lärt sig att avkoda bokomslag och 

baksidestexter, men hon efterlyser en större tydlighet. 

 
Jag tror på nåt sätt att man kan få in såna budskap väldigt subtilt, men man ska liksom inte behöva 

vara insatt för att hitta böcker, just för att man ska inte behöva fråga tycker jag. Men det kanske 

faktiskt är nånting jag tycker på bibliotek också att nån slags så här diskret kodning av böcker.  

Fanny 

 

Elin är också inne på det här med en mer diskret skyltning. Hon minns särskilt ett 

tillfälle då ett bibliotek hade ställt upp en regnbågshylla precis vid ingången. En sådan 

central placering gjorde henne obekväm. För att Elin skulle känna sig trygg och 

avslappnad i att använda en regnbågshylla skulle den behöva ha en mer avskild 

placering. Hon nämner också tejp i golvet som ett sätt att guida besökarna rätt. Överlag 

vill Elin gärna bli inspirerad, men hon vill att inspirationen ska finnas i rummet. På 

liknande sätt som Fanny uttrycker också Elin att hon inte vill behöva konsultera en 

bibliotekarie för att till exempel få tips. 

 
[...] jag behöver mer inspiration [...] men det är nog främst inte då alltså inspiration att jag ska 

behöva gå och fråga utan det är nog inspiration som ska komma, till exempel av ett rum, eller en 

hylla eller nån flagga […]  som jag skulle behöva för att jag orkar inte med att gå och fråga [skratt].  

Elin 

 

Dalia är inne på liknande tankar. 

 
Dalia: Så det är ju så himla viktigt att det erbjuds och det behöver ju inte vara: ”Hej, här har du en 

bok!”, utan bara att det finns en, till exempel en hylla, eller… Man ska inte behöva efterfråga det, 

det är det jag menar. Som ungdom. 

 

Intervjuare: Mm. Det ska fi..., det ska synliggöras? 

 

Dalia: Ja, för annars blir det ju en komma-ut-process liksom, om man frågar om det. Då måste man 

ju, då måste ju det här barnet komma ut.  

Dalia  

 

För Clara och Fanny skulle det bästa vara om det fanns både en specifik hbtq-hylla och 

att litteratur med hbtq-tema stod utplacerade på de vanliga hyllorna för skönlitteratur, 

facklitteratur, eller vad det nu kan vara.  

 
Och sen då att man kan också hitta på skönlitteraturen men att det finns en, en hylla som en 

snabbguide när man inte orkar med fler normiga historier utan kanske bara vill bli speglad, eller 

sedd eller… 

Clara 

 
Men som sagt det är väl lite dubbelt det här, för att det var, det har alltid varit liksom jätteviktigt 

med bibliotek, men det har också varit liksom läskigt eftersom det är ett öppet rum... Eh... Och ja 

men som jag tänkte på det här till exempel så här diskussionen kring om man ska göra 

regnbågshyllor eller inte, att när jag var 16 hade jag liksom […] gått lovar kring den här 

regnbågshyllan, men jag hade behövt att jag liksom kunde stå på avstånd, kika på böckerna och gå 
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och ta dom i den andra liksom vanliga bokhyllan, jag hade inte […] kunnat gå fram till den hyllan 

och låna boken. Det hade aldrig hänt.  

Fanny  

 

Trots att flera av informanterna understryker dels betydelsen av att kunna vara anonym 

och dels betydelsen av att hbtq-material inkluderas och inte konstrueras som ”något 

annat”, är också majoriteten av informanterna samtidigt positivt inställda till 

möjligheten att ha tillgång till en större samling eller avdelning endast för hbtq-relaterat 

material. Elin berättar om när hon besökte ett bibliotek under Pride-festivalen i 

Stockholm och de hade ett helt rum som bara var fyllt med hbtq-relaterade böcker. 

Trots att rummet i sig väldigt tydligt kommunicerade sitt fokus och innehåll, upplevde 

Elin det som en trygghet. Det var en positiv och inspirerande upplevelse. För Isabel 

skulle en regnbågshylla underlätta sökandet efter berättelser att identifiera sig i, som 

till exempel när hon och hennes flickvän ska kolla på film eller leta böcker till en lesbisk 

bokklubb. Det skulle vara ”så himla bekvämt!”. 

 

Upplevelserna av olika sätt att synliggöra material med hbtq-tema är således 

varierande. Samma person kan både ha positiva, inspirerande upplevelser och mer 

negativa, obekväma upplevelser av liknande fenomen. Exakt vad som är avgörande för 

upplevelsen är svårt att säga, men till sådant som är av betydelse hör definitivt 

kontexten. Både den rumsliga och den tidsliga. Under en period av större osäkerhet 

tenderar upplevelser av utbrytningar att vara mer negativa, framför allt om de utspelat 

sig i en miljö där många bekanta rör sig. Också själva intervjukontexten verkar spela 

roll. Under de delar av samtalen som kretsat mer kring sådant som rör anonymitet och 

normalitet tenderar uttalandena om upplevelserna av regnbågshyllor att vara mer 

negativa. Under de delar av samtalen som kretsat mer kring tillgänglighet och sökbarhet 

tenderar istället uttalandena om utbrytningar att vara mer positiva. Den här uppsatsen 

är ingen diskursanalys och vi kommer därför inte att gå djupare in på vilken betydelse 

diskurser kan ha i det här sammanhanget, däremot kan vi konstatera att deltagarnas 

uttalanden och resonemang, enligt vår mening, här är tydligt förankrade i olika, ibland 

konkurrerande, diskurser.  

5.1.4 Den ”vanliga” litteraturen och ”den andra” 
Normaliteten, vad som uppfattas som vanligt eller naturligt, är ständigt närvarande i 

informanternas berättelser, som en konstant pågående förhandling. Det är något alla 

måste förhålla sig till. För vissa, i vissa situationer, blir normaliteten något 

eftersträvansvärt, och något som värderar ens person och beteende som misslyckat eller 

lyckat. För andra blir det snarare en motivation och ett incitament till att konstruera sig 

själv som någonting annat. Det blir utgångspunkten för en motståndspraktik. Bea 

berättar om vad som varit viktigt för henne när det gäller utforskandet av den egna 

sexuella identiteten: 

  
[…] Och, också att se och uppleva icke-normativ […] kärlek liksom på gatan och runt om en. Alltså 

att man har, alltså att man matas med det och ser att det är normalt, för även fast jag har vetat om 

det här i flera år så är det fortfarande att man tycker att, alltså inte självstigma, men att man liksom 

så här tycker att det inte är normalt, fast man vet ju att det är det, att det är helt naturligt och allting, 

men att man fortfarande matas av det heteronormativa ändå...  

Bea 

 



 

 44 

Helen minns hur det var när hon förändrade sin klädstil och började använda 

traditionellt manligt kodade kläder istället för handväska och kjol. Med de nya kläderna 

växte hennes självförtroende. Tidigare hade hon ofta känt sig obekväm, något hon 

illustrerar genom att berätta om hur hennes kompis vid ett tillfälle kommenterade på 

hur malplacerad Helens handväska såg ut på henne. Även Clara berättar att hon numera 

har ett helt annat självförtroende än när hon var yngre. 

  
Jag skiter fullständigt i om nån har några åsikter om min sexualitet, alltså… det gör bara dom till 

små olyckliga personer. Så det är jag ändå relativt immun mot, tror jag. 

Clara 

 

Också när informanterna pratar om biblioteket, böcker, och hylluppställningar är 

uppfattningarna om vad som är ”vanligt”, eller vad som konstrueras som ”normalt” 

högst närvarande. Elin reflekterar själv över sina ordval när hon pratar om normkritiska 

barnböcker: 

  
Elin: […] men det är ju inte så att man hittar boken om den alltid är utlånad, så då blir det att man 

får ta dom vanliga böckerna liksom. 

  

Intervjuare: Mm. 

  

Elin: Eller vanliga och vanliga. [skratt]  

Elin 

  

Som vi varit inne på uttrycker många av informanterna en skepsis eller ett motstånd 

mot att lesbisk eller queer litteratur skulle placeras på särskilda hyllor eller märkas upp 

med särskilda symboler. ”Det ska inte ha sin egen hylla”, säger Fanny, ”för det har 

ingenting annat på biblioteket liksom”. Elin håller med, men är samtidigt mer 

ambivalent: 

  
Idag så hade det känts bra. Jag hade nog inte hittat den... eller jag vet inte, idag så, jag tänkte faktiskt 

lite kring det [...] och samtidigt, i så fall ska man märka upp alla. Man ska inte bara märka upp 

regnbågsflagga, utan jag tycker det är att göra det för speciellt. Men nja, jag tycker ändå det hade 

varit bra för mig och hitta innan i alla fall med hjälp av det.  

Elin 

 

För Bea är det viktigt att hbtq-relaterat material också är tillgängligt för 

majoritetssamhället. Att även de som inte aktivt letar efter den typen av tematik 

fortfarande slumpmässigt kan komma i kontakt med den. Hbtq ska vara lika naturligt 

och finnas lika vanligt som allt det andra”. Gina tänker på liknande sätt: 

  
[…] så det kan ju va dåligt att det blir en så här speciallitteratur liksom. Att inte alla går dit utan ja 

men det här är för ”dom andra” liksom. Så har vi sorterat ut dom böckerna där. Det är ju bra om 

man vet att det är det man letar efter, men man kanske aldrig snubblar över det då. Ja, det blir 

avvikande litteratur lite då. Även om det kanske inte är det som är tanken med det.  

Gina 

  

Också Clara ser en risk med att lesbiska och queera berättelser görs irrelevanta för 

majoritetssamhället när de bryts ut och samlas på en egen hylla. Samtidigt, menar Clara, 
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finns också risker med det motsatta. Att inte bryta ut dem har istället gjort dem osynliga. 

Clara pratar om det som en heterosexualisering av den skönlitterära kanon, där de 

queera alternativa berättelserna effektivt har omtolkats för att passa en heterosexuell 

läsare. Således, menar Clara, finns det en viktig poäng med att faktiskt benämna dem, 

förpacka dem och presentera dem som lesbiska och queera. De lesbiska och queera 

berättelserna är dessutom de facto speciella för informanterna, det är just de lesbiska 

och queera berättelserna informanterna eftersöker. Och många gånger handlar 

orsakerna till detta om just normalitet. Elin berättar: 

  
Mm… jag letade fortfarande efter bara... lesbiskt tror jag, eller bara... icke-hetero för att jag hade 

ju fått så mycket av det andra fram till jag var 14, så jag kände att ”nu är det nog” liksom, nu behöver 

jag se att det finns en värld som passar mig, eller så. Så det var väl därför jag slutade helt, för då 

slutade jag skämmas också för jag kände igen mig och kände inte ”gud vad annorlunda jag är”, för 

det gör jag när jag läser heteroböcker ibland [skratt].  

Elin 

 

Behovet av att få känna sig ”normal” i ett heteronormativt samhälle är återkommande 

i flera av informanternas berättelser. Ett sätt att få den känslan är genom att ta del av 

andra lesbiska och queera erfarenheter, men flera säger att det är svårt att hitta det de 

vill ha på biblioteket. 

 
Men sen är det ju också att när jag har försökt hitta böcker som har lesbiskt fokus eller normkritiskt, 

det är ju svårt att hitta! Alltså, fast att, alltså dom böckerna som kanske handlar om det dom kanske 

inte har ordet lesbisk, utan det kanske bara är två kvinnor som är kära eller nånting.  

Bea 

 

Dalia uttrycker en känsla av att hon nog missar mycket av bibliotekets bestånd. Hon är 

övertygad om att det finns mer att hitta på ett bibliotek än i en bokhandel, men uttrycker 

samtidigt en önskan om att biblioteken skulle köpa in mer hbtq-relaterat material.   
 

Alltså jag menar, med så mycket böcker som finns på biblioteken idag! Kan ju lika gärna bara ta in 

allt som finns. Högt och lågt, dåligt som, alltså allt som har publicerats! Och det skulle va jäkligt 

kul å få se hur mycket det är, för jag tror att det finns så mycket som vi aldrig hör talas om.  

Dalia 

 

Att det är svårt att hitta rätt bland bibliotekets hyllor försvårar möjligheten att hitta 

berättelser som kan ha betydelse för den egna sexuella identiteten, men att be en 

bibliotekarie om hjälp eller fråga efter tips är något de flesta av informanterna helst 

undviker.   

5.1.5 Den föreställda (okunniga) bibliotekarien  
De flesta av informanterna har aldrig konsulterat en bibliotekarie annat än när det gäller 

hjälp att hitta en specifik titel i hyllorna. Majoriteten uttrycker att de blivit bra bemötta 

när de väl har frågat om något, men oftast har de kollat upp i förväg om materialet de 

är intresserade av finns tillgängligt och var det finns i biblioteket. När det kommer till 

frågor rörande den egna sexuella identiteten så är det inte alls självklart att be om hjälp 

eller tips. Beas förklaring till varför hon inte ber bibliotekarien om hjälp grundar sig i 

tidigare erfarenheter. ”För att när jag tidigare har frågat om andra saker så har dom inte 

kunnat hjälpa mig så bra. Så då tänker jag att det är lättare att hitta online i katalogen 
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eller så här”. Isabel har liknande erfarenheter. När hon bad en bibliotekarie om hjälp att 

hitta en lesbisk bok, visste bibliotekarien inte vilka sökord hen skulle använda. Oviljan 

eller osäkerheten att be om hjälp eller fråga om tips beror till stor del på de 

föreställningar användarna har om bibliotekarier. I de exempel vi nyss nämnde handlar 

det om tidigare erfarenheter av bibliotekariers bristande sökkompetens, men lika ofta 

handlar det om föreställningen att bibliotekarierna inte har tillräcklig kompetens när det 

gäller hbtq-relaterat material; informanterna upplever att de har bättre koll på utbudet 

själva: 

  
[...] just nu så tror jag inte att jag skulle göra det [fråga om hjälp, vår anmärkning] alltså för att det 

känns inte som att det skulle ge mig nånting. Jag tror inte att den bibliotekarien har bättre koll än 

mig, typ [skratt]. Fast det är ju så klart att den borde ha det.  

Bea 

  
Och det beror nog på att jag känner mig liksom säkrare på att jag hittar det jag vill ha om jag googlar. 

Fanny 

  

Bristen på utbud är en annan anledning till att inte fråga en bibliotekarie. Fanny 

föreställer sig att hon redan kommer att ha läst det som bibliotekarien eventuellt 

kommer att tipsa om. 

  
Nej, där är jag nog, det är nog kanske också lite av uppväxten som sitter i att det skulle jag inte göra 

i en bokhandel heller, liksom gå in och bara: ”ge mig det liksom queera du har”. Också för att 

[skratt], det skulle va så här: ”den har jag läst, den har jag läst, den har jag läst”. Det är min så här 

liksom fördom om hur det skulle va. Jag kanske skulle få jättemånga tips men… nä, jag gör på 

andra sätt.  

Fanny 

 

Elin förklarar att hon undviker att be om råd och tips för att slippa förutfattade meningar 

om att ingå i normen och därmed mötas av förvåning, alternativt det motsatta; att bli 

bemött med överdriven uppskattning. Hon berättar att hon tyckte det var jobbigt att hon 

som barn och tonåring fick uppmärksamhet på det lokala biblioteket. Bibliotekarierna 

där intresserade sig för vad ungdomarna läste, vilket gjorde att Elin inte vågade låna 

eller fråga efter vissa böcker. Fanny säger att hon som tonåring ”suktade” efter hbtq-

relaterad litteratur, men eftersom hon inte var öppen med sin sexualitet smög hon mest 

omkring på biblioteket och letade själv. Trots det stora intresset säger hon samtidigt att 

”[…] om det hade kommit fram en bibliotekarie och frågat så hade jag liksom dött”. 

  

När det gäller mötet med bibliotekarier, är flertalet av informanterna överens om att på 

ett hbtq-kompetent bibliotek ska bemötandet inte märkas, bibliotekarien ska inte 

kommunicera någon osäkerhet eller skepticism, men inte heller någon överdriven 

entusiasm. Normkritisk medvetenhet och kunskap ska helst innebära att alla blir 

bemötta på samma ”neutrala” sätt.  Informanterna vill inte känna sig utmärkande eller 

avvikande. 

  
Ja, det är väl som med alla man kan kalla minoritetsgrupper eller människor som bryter mot normer, 

för det kan man ju göra på tusen olika sätt, att behandla alla lika respektfullt och inte göra någon 

grej och inte vara ifrågasättande och… ja.  

Dalia 
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Skillnaden med ett normkompetent bemötande ligger just i att det inte märks, att det 

inte görs till något ”annat”. Isabel och Elin jämför det med att välja en hbtq-certifierad 

vårdcentral. 

  
Jag tänker så här, utifrån mig själv och dom åren som jag varit ute då om man säger, att det är oftast 

en väldigt subtil skillnad. Även med hbtq-certifierad vård, så är det ju det. Man bara slipper vissa 

frågor tänker jag på ett sätt. Vissa dumma frågor som till exempel att man utgår från att alla är 

heterosexuella. Det tänker jag att det är den största vinsten med att om man är hbtq-certifierad så 

vet man med sig att man ska inte utgå från att alla är det. […] Den här subtila skillnaden som jag 

som hbtq-person märker men som personer som lever heteronormativt kanske inte märker. [...] Så, 

mer än det tror jag inte att någon jag känner i alla fall skulle vilja att det skulle va. Nån mer 

uppståndelse kring det vill man i alla fall inte. Det vet jag.  

Isabel 

  
[...] för jag vet inom vården har jag gjort så att jag liksom bara ”nu ska jag till ett ställe… här 

kommer jag behöva prata om min sexualitet då måste jag nog hitta nåt som är hbtq-certifierat”. På 

bibliotek är det kanske inte riktigt lika viktigt, men jag tror också med åren, det finns inte så många 

böcker, så kommer jag få lite mer så här, då har jag liksom läst böckerna som är dom vanliga. Då 

kanske jag behöver lite mer hjälp och hitta. Och då går jag ju mycket hellre till XX om det är så att 

dom är certifierade.  

Elin 

  

Här spelar även utbudet en roll. Elin upplever att det hbtq-relaterade utbudet inte är 

speciellt stort och föreställer sig därför att hon kommer att behöva mer hjälp i takt med 

att hon läser mer. Bibliotekariens intresse för området är en annan faktor som lyfts fram 

i intervjuerna. Dalia berättar om ett biblioteksbesök när hon träffade en bibliotekarie 

som hon vet identifierar sig som flata. Då upplevde hon det som mycket lättare att gå 

fram och fråga efter tips. Visserligen hade hon redan läst de böcker som bibliotekarien 

tipsade om, men fick då tips om något annat: 

  
[...] ”Ja men, har du läst den här?” Jag bara: ”Ja, det har jag”. ”Den här?” ”Ja, det har jag.” ”Den 

här?” ”Ja”. [skratt] ”Vet du att det finns den här boken där dom har samlat?”, alltså jag kommer 

inte ihåg vad den heter, men då fick jag låna hem en bok där dom har så här samlat kapitel för 

kapitel, så här hbtq-böcker. […] Så på det viset så betyder ju, speciellt en bibliotekaries kunskaper 

[skratt], ja, men man behöver ju inte vara flata tänker jag för att kunna tipsa om såna böcker men 

det känns ju som att det bara är nån själv som har det intresset som liksom… 

Dalia 

 

Elin uttrycker att det skulle vara lättare att fråga en bibliotekarie som på något sätt 

signalerar igenkänning: 

  
[skratt] Jag tänker att jag nog har bättre koll på det själv eller jag tror inte att dom… näe jag litar 

nog inte på att dom vet så mycket om det [skratt] men det kan ju finnas nån som gör det. Jag hade 

kanske gjort det om jag hade sett en person som såg ut, alltså gud vad stereotypiskt, men som på 

nåt sätt relaterar mig till hbtq.  

Elin 

  

Elin säger samtidigt att hon inte förväntar sig att ”[...] folk har så mycket kunskap i 

området [...]. Men jag hade lättare kunnat fråga om biblioteket på nåt sätt hade visat att 
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dom hade kunskap”. Hbtq-certifiering medför en förväntan från informanternas sida. 

Att det ska märkas både när det gäller bemötande, kompetens och utbud. Men också i 

hur bibliotekspersonalen agerar när det handlar om kränkningar och trakasserier. 

  
Och av ett hbtq-certifierat bibliotek så skulle jag förvänta mig att det skulle finnas nån slags 

handlingsplan, i så här hur gör vi med en som går till ett bibliotek och vill vara där för att läsa och 

så är det liksom andra personer där som omöjliggör det liksom, som förväntar sig en heterosexualitet 

snarare, att det är det. Att liksom ha den förståelsen kring vilka som besöker bibliotek. Sen så hade 

jag väl förväntat mig att, liksom... Jag hade förväntat mig att man liksom inte antar saker om 

besökarnas sexualitet eller kön. Om jag hade varit på biblioteket med ett barn så hade jag förväntat 

mig att man inte hade den här: är det en tjej eller kille-uppdelningen om man frågade om en bra bok 

till det barnet. Eh, och ja men jag liksom hade förväntat mig att, att det skulle finnas, att jag skulle 

liksom gå fram och kunna säga jag letar efter lesbiska sci-fi-romaner från dom senaste 20 åren och 

det skulle, kanske inte […] att hela personalen skulle va inläst på det, men det skulle gå att tas fram 

typ.  

Fanny 

 

Ett par av informanterna berättar om situationer där bibliotekarien haft stor betydelse 

för den egna sexuella identiteten. Både Clara och Isabel delar med sig av personliga 

erfarenheter där mötet med bibliotekarien varit avgörande. När Isabel på allvar började 

utforska sin sexuella identitet var det till biblioteket hon vände sig. 

  
Och det var liksom en jättestor sak för mig och gå och fråga henne [bibliotekarien, vår anmärkning] 

om böcker om lesbiskhet, bara så här: Nu syns det!  

Isabel 

 

Clara känner det som att bibliotekarierna såg något i henne. Något som hon själv inte 

hade upptäckt än. Bibliotekarierna blev ”guider” in i en, för Clara, ny värld att 

upptäcka. 

  
[...] det var därför jag tyckte att det var så kul när jag såg er, ert lilla anslag att, för att det är liksom 

verkligen på biblioteket jag har hittat hem till min identitet. [...]. För att det är så många 

bibliotekarier som under årens lopp har sagt: ”du kanske ska läsa Karin Boye”, ”du kanske ska läsa 

Jeanette Winterson”, ”har du hört talas om, det finns en författare som heter Sarah Waters som jag 

tror att du skulle gilla”, och sen att jag liksom inte fattade varför dom envisades med att tipsa om 

dom här böckerna liksom, men att jag tänker att där har dom bibliotekarierna jag har träffat, haft en 

jätteviktig roll för mig. Att jag tror att dom såg nånting i mig som jag inte såg i mig själv och som, 

att det var en plats att möta vuxna personer som delade ett jättestort intresse som jag då, litteratur, 

men att... ja, de blev liksom som guider in i nånting. 

Clara 

  

Erfarenheterna av att ha blivit dåligt bemötta är få i våra informanters berättelser. Men 

det är tydligt att negativa upplevelser får konsekvenser. Om en bibliotekarie uppvisar 

bristande kompetens eller ovilja att ge tillräcklig hjälp, kan det i förlängningen påverka 

synen på bibliotekarier generellt. 

  
Nä, alltså det har bara varit att den inte har kunnat... eller liksom att den personen inte försökte 

liksom, så mycket som den hade kunnat, men det tänker jag bara att det var den personen, fast det 

blir ju ändå att man tänker så om alla bibliotekarier sen [skratt]. Inte alla men… Ja.  

Bea 
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En av informanterna berättar om en negativ upplevelse när hon försökte konsultera en 

bibliotekarie. Informanten uttrycker att hon generellt känner en väldig respekt för 

bibliotekarieyrket och bibliotekariers kompetens och bad därför en bibliotekarie om 

respons på ett bilderboksprojekt hon arbetade med. 

  
Och då så säger hon bara ”du, sånt vi gör inte här, vi har jättemycket att göra” [...] att det var 

verkligen att, det fick mig att känna skam [...] det hade tagit henne ungefär lika lång tid att säga, ”ja 

men tänk på det här” eller ”hur gammal?”, eller liksom det hade tagit henne lika lång tid att prata 

med mig och säga någonting om bilden som det tog för henne att trycka ner mig i skorna.  

  

Obehaget som den här specifika händelsen genererade, ledde till att hon undvek det 

specifika biblioteket i en månad. Hon fick dock ett positivt bemötande på ett annat 

bibliotek, där en bibliotekarie tog sig tid att ge feedback och svara på hennes frågor. 

 

Trots att flertalet uttrycker att det både är svårt att hitta och att det kan finnas en hel del 

resurser som skulle kunna vara intressanta för den egna sexuella identiteten, är steget 

ändå långt till att fråga om hjälp på plats i biblioteket. För att få förslag eller tips 

använder sig majoriteten av informanterna av andra kanaler. Agnes använder sig av 

olika Facebookgrupper, där hon tar del av vad andra har skrivit eller kommenterat. Bea 

använder sig istället av Google: ”Ja, och då, då finns ju Lesbisk makt som är väldigt 

bra. För dom har ju listat, jag tror att dom har böcker också, men dom har i alla fall tv-

serier och filmer, och det är ju jättebra!”. En av de äldre informanterna uttrycker att hon 

skulle använt sig av andra kanaler om hon varit tonåring idag, eftersom de idag är så 

många fler än på den tiden då hon var ung. 

 
Jag tror det var svårare då. För att jag tror att man har mycket bättre möjligheter som 15-16-åring 

att göra det idag. Dels på grund av att det är andra, att det finns så himla mycket mer politisk 

öppenhet kring det, men också att man kan vara mer anonym i sitt liksom identitetsskapande för att 

det finns så många medier att göra det i. Och där hade jag, jag tänker så här att hade jag varit 15 år 

idag så hade jag streamat filmer och så hade jag googlat på böcker och så hade jag cyklat ner till 

bibblan och, eller beställt dom och hämtat dom i utlåningsrummet, och så hade den frågan varit löst. 

Och så hade jag säkert cirklat runt den här hyllan för där skulle ju kunna va andra som också letar 

efter böcker som var som jag, så det tror jag att det hade varit liksom en process för mig som hade 

föregått att, att leta helt fysiskt. Mm.  

 

Motståndet mot att konsultera en bibliotekarie har flera orsaker. Ibland handlar det om 

ett obehag eller en rädsla inför att på något sätt bli definierad eller utpekad. Ibland 

handlar det om ett tvivel på att bibliotekarien faktiskt kommer att kunna hjälpa en. 

Ibland handlar det helt enkelt om att det är lättare eller faller sig mer ”naturligt” att 

använda digitala verktyg eller webbtjänster. Oavsett vilka orsakerna kan vara till att 

informanterna inte konsulterar en bibliotekarie är det fortfarande självklart för dem att 

använda sig av biblioteket i sitt identitetsskapande. 

5.1.6 Biblioteket som plats 
Informanterna förmedlar generellt ett väldigt starkt förtroende för biblioteket. Detta kan 

ha att göra med att de vi intervjuar ser sig själva som biblioteksanvändare. När vi 

annonserade efter deltagare uttryckte vi explicit att det var biblioteksanvändares 

upplevelser och erfarenheter vi var intresserade av. Trots detta återkommer det hos ett 
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par av informanterna en viss osäkerhet kring huruvida de verkligen är ”rätt” slags 

användare och om de verkligen kan bidra med något för den här undersökningen. Dalia 

ifrågasätter huruvida hon verkligen använder biblioteket i tillräckligt stor utsträckning 

och om hon alls är lämplig för att svara på våra frågor. Samtidigt är hon på sin fritid 

engagerad i ett samarbete med ett lokalt bibliotek, där de jobbar på att ta fram en lista 

på titlar med hbtq-relaterat material. Clara, å andra sidan, har en tydlig bild av sig själv 

som biblioteksanvändare. Hon känner att hon kan och vill påverka bibliotekets 

verksamhet och gör det till exempel genom att lobba för hbtq-certifiering och genom 

att låna böcker i syfte att påverka statistik, stötta enskilda författare och förhindra 

gallring. Också för Fanny har biblioteket en viktig roll för självbilden. Faktum är att 

alla våra informanter är mer eller mindre vana att använda biblioteket, även om de 

använder det på olika sätt. Många använder det som fysisk plats, till exempel för att 

sitta och plugga. En del använder det för att ”hänga runt” och någon använder det som 

sitt kontor. Många beskriver det som lugnt, ett ställe att sitta och läsa på i en 

avkopplande miljö och en skön atmosfär. Både Isabel och Agnes nämner också lukten 

på bibliotek som något speciellt. För Dalia är just tystnaden och stillheten avgörande 

för om hon ska trivas och hon minns med glädje barndomens tysta bibliotek. Många av 

informanterna har också en stark relation till böckerna på biblioteket. De utgör en viktig 

del av rummet och i informanternas berättelser får de nästan ett magiskt skimmer. Det 

är också återigen tydligt hur viktig speglingen är, att innehållet i böckerna reflekterar 

tillbaka på en själv. 

 
Nej men det är nog bara för att det är ett sånt lugn och en frihet. Och att dom ställer inga frågor men 

har jättemånga svar. Att jag kan gå runt och bläddra i dom och bli nån annan, va nån, ta mig till nån 

annan plats och så. Att det är spännande, att det är en slags eskapism, men också en fördjupning i, 

i min situation eller vem jag är eller vad jag tänker på och så där. Att det är nåt spännande med det 

tycker jag. Eller så. 

Clara 

  

För Clara är böckerna med och skapar rummet, både som en lugn och fridfull plats, 

men också som en plats som symboliserar frihet. Genom böckerna blir biblioteket både 

en tillflyktsort och en språngbräda ut i det okända. Också Fanny reflekterar över hur 

det är att komma in i ett rum fyllt med böcker: 

  
Jag tror att det är nånting med att det här när man är i ett rum där det finns böcker som man har läst 

eller känner till, alltså jag känner mig också väldigt bekväm när jag går in i en bokhandel eller så, 

för att, att det är som att även om jag inte känner nån där eller har varit i rummet innan så är det 

som att jag har så här små referenser och håller på hela tiden om mig själv och så här: ”där står den 

och där är den…”, ”jag kommer ihåg när jag…”, det är inte ens på det liksom medvetna planet, att 

så här: ”där står den boken, det här handlar den om, jag läste den när jag var så här gammal eller 

tänkte det här”. Men, men att dom här liksom referenserna finns överallt i det rummet, skapar en 

jättehäftig liksom igenkänning. Så även om jag som aldrig har varit i Luleå till exempel, skulle gå 

in på Luleå stadsbibliotek, så antar jag att jag skulle känna mig hemma för att det skulle kunna gå 

att leta upp Stjärnor utan svindel […]  eller liksom vilken annan bok som helst, och känna mig 

hemma. 

Fanny 

 

Böckerna genererar en känsla av igenkänning, vilket i sin tur genererar känslan av 

trygghet. På så sätt är böckerna centrala i Fannys upplevelse av biblioteket som plats. 
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För Bea är den här känslan av trygghet inte lika tydlig. I hennes upplevelse av 

biblioteket som plats har inte heller böckerna samma framträdande roll. 

  
Intervjuare: Hur viktigt är det med trygghet, att känna sig trygg på en plats, för dig? 

  

Bea: Det är ju jätteviktigt. För om man inte är trygg då är man inte fri. Och om du inte är fri då är 

du ingenting, typ. Nej men då kan du ju inte röra dig i den miljön så som du hade kunnat. Du kan 

inte ta del av […] det bästa möjliga eller vad man ska säga… 

  

Intervjuare: Mm. Skulle du säga att du känner dig trygg på biblioteket? 

  

Bea: Ehm... Ja... Alltså jag känner ju inte mig otrygg eller trygg, alltså det är bara så här neutralt 

typ. Mm. 

Bea 

 

Trygghet blir här i princip synonymt med frihet. Vare sig frihet eller trygghet har för 

Bea några starka konnotationer till bibliotek. Det har å andra sidan inte heller det 

motsatta. Beas upplevelse av biblioteket som plats är snarare, som hon själv uttrycker 

det, neutralt. Det genererar inga starka minnen eller känslor. Det gör det däremot för 

andra. För några har biblioteket spelat en avgörande roll i kritiska situationer i livet. 

För Isabel var biblioteket den första platsen hon besökte efter att hon bestämt sig för att 

våga utforska sin sexuella identitet. För Dalia och Clara, och även Isabel, har biblioteket 

varit ett stöd i jobbiga perioder i livet, när relationer brustit eller människor i ens närhet 

gått bort. För Clara fyller också biblioteket en viktig funktion av social interaktion. Hon 

besöker ofta samma bibliotek och känner igen bibliotekarierna som jobbar. 

  
Clara: Ja men kanske känslan av att vara stammis nånstans också, att tillhöra. På samma sätt som 

läsandet kan handla om att skriva in sig själv i en historie-, eller ett sammanhang, så kanske också 

att skriva in sin kropp i ett sammanhang, typ att jag får va här och det är okej. Och jag säger hej till 

dom här personerna som jag ser flera gånger i veckan, vi vet ingenting om varandra och det spelar 

ingen roll. Ja men nån bibliotekarie, det var roligt, här till exempel har jag en favorit och hon, jag 

skulle, jag hade reserverat en bok och så stod den på en vagn innan den liksom hade hamnat på 

hyllan där den skulle stå  […] så då sträckte jag handen efter boken och så kände jag hur jag blev 

iakttagen och så såg jag upp och så var det en bibliotekarie som sa: ”vilken bok ska du ta?” Då tog 

jag boken och då sa hon: ”va kul, jag trodde det var den!” 

  

Intervjuaren: [skratt] 

  

Clara: ”Det är jag som har köpt in den, jag tycker den är jättebra!” Och sen blev det liksom ett stort 

samtal om den där författaren som jag precis hade upptäckt och som hon älskade och som ledde 

vidare till det där förlaget som ger ut just den där boken och som inte finns längre och så där och… 

Vi brukar byta några ord när jag är här, att det ändå är, i en storstad så krymper det, det stora i 

staden, och gör att den känns lite mindre tycker jag, att liksom få vara lite stammis och jag kanske 

frågar henne om råd eller om nåt sånt här, alltså boktips typ. Eftersom min övriga omgivning kanske 

är lite mätt på bokprat och så, så finns det dom som inte är det, här.  

Clara 

  

I den här berättelsen blir biblioteket en plats som erbjuder både meningsskapande och 

kontinuitet. Tryggheten genereras av det återkommande och det kända både i miljön 

och i de människor som befolkar den. I Claras upplevelse av biblioteket är det också 
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centralt att det är ett tillåtande sammanhang. På liknande sätt uttrycker också andra 

informanter det. Många av informanterna pratar om att det är betydelsefullt att 

biblioteket är en plats som är fri från konsumtionskrav. Att det är ett ställe som 

välkomnar alla. Helen upplever det som en ”väldigt […] folklig miljö, det är människor 

från många olika samhällsklasser och det är ett välkomnande ställe”. För Fanny var 

biblioteket särskilt närvarande under tonårstiden, hon beskriver det som ”ett andra 

hem”, där hon var med och spelade musik, var med i skrivarcirklar och till och med 

uppträdde under själva invigningen av det nya biblioteket. 

  
Jag kan inte säga att det liksom handlar extra mycket om, om liksom en så här queerhet eller en 

lesbiskhet som det rummet representerar eller så, men… Det har liksom varit en del i, det biblioteket 

har liksom, gud det låter så klyschigt, men jag inser nu att det […] biblioteket ändå har varit en stor 

del i liksom ett identitetsskapande för mig, och liksom min sexualitet har ju också varit en jätteviktig 

del av det, så det går ju på många sätt ihop, även om jag inte kan säga att det lesbiska på biblioteket 

har varit jätteviktigt, så är det liksom båda två viktiga delar. 

Fanny 

 

För Fannys upplevelse av biblioteket har det interaktiva varit centralt. Att delta aktivt i 

bibliotekets aktiviteter har varit bidragande både för hennes bild, av och relation till, 

biblioteket, men också för hennes bild av sig själv. Även om biblioteket i sig inte varit 

avgörande för Fannys queera identitet, så har det varit närvarande i hennes 

identitetsbyggande överlag. 

5.2 Analys av intervjumaterialet 
I det här avsnittet går vi vidare med de teman som framkommit i intervjuerna och 

analyserar dem närmare utifrån vårt queerteoretiska ramverk. Strukturen på avsnittet 

skiljer sig dock från föregående avsnitt, även om vissa likheter finns. Här bygger 

strukturen snarare på teoretiska begrepp, än på de teman vi använde för att organisera 

föregåendeavsnitt. Dock är det fortsatt så att det som behandlas under de respektive 

underrubrikerna i det här avsnittet inte ska läsas som tydligt avgränsat ifrån varandra. 

Återigen är det tvärtom så att många av resonemangen med nödvändighet rör sig över 

de konstruerade kategorierna och berör många olika aspekter samtidigt. 

5.2.1 Performativa praktiker: att göra en identitet 
Under samtalen med informanterna är det flera gånger som åsikter eller upplevelser 

förändras, utvecklas eller kompliceras under samtalets gång. Det som initialt framstår 

som en direkt och otvetydig utsaga, kan lite senare i samma resonemang landa, eller ta 

stöd, i ett påstående med helt motsatt innehåll. Detta skulle potentiellt kunna vara 

relaterat till den nya kunskap som produceras under samtalet (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 77-78, 85, 123). Med den här nya kunskapen kommer också nya insikter och 

nya sätt att förhålla sig eller dra konklusioner. Den nya kunskapen skulle också i sådana 

fall kunna generera nya behov eller önskemål som informanterna inte varit medvetna 

om tidigare (Thomson 2006). Vid några tillfällen har vi som intervjuare exempelvis 

informerat deltagarna om att vissa bibliotek som väljer att ha en regnbågshylla också 

samtidigt har valt att placera samma material i hyllorna för skönlitteratur eller 

motsvarande. För en del av informanterna har den här informationen gjort att de har 
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omvärderat sina tidigare påståenden om vad som är viktigt för dem när det gäller till 

exempel tillgänglighet.  

 

Ett annat sätt att förstå inkonsistenterna och inkonsekvenserna i utsagorna är att 

förankra dem mer i vår syn på identitet som något flytande. Det finns inget essentiellt, 

autentiskt ”jag”. Jaget konstrueras istället ständigt i relation till andra, genom vårt språk 

och våra handlingar (Ambjörnsson 2008, s. 41; Kvale & Brinkmann 2014, s. 123). Vare 

sig våra identiteter eller vår spontana retorik är sällan logiskt sammanhängande. Istället 

är vi fulla av motsättningar. Att leta efter ett sammanhållande, ursprungligt ”jag” bakom 

utsagorna i intervjuerna är därför att leta förgäves (Kvale & Brinkmann 2014, s. 123). 

 

Istället för att leta efter kontinuiteter i de åsikter som uttrycks i utsagorna är vi mer 

intresserade av att analysera beskrivningar av ett görande, och då specifikt det görande 

som rör den sexuella identiteten. Att vara lesbisk eller queer är relaterat till en sexuell 

praktik. Exakt hur den här sexuella praktiken ser ut, eller tar sig uttryck, kan variera. I 

det här sammanhanget – bibliotekskontexten – är det dock inte de sexuella praktikerna 

som sådana som står i centrum; biblioteket används inte som en plats för att hitta 

(sexuella) partners eller utöva någon form av sexuellt umgänge. I bibliotekskontexten 

är det andra praktiker, kopplade till språk och symboler, som etablerar eller 

upprätthåller en lesbisk eller queer identitet. Här är skönlitteratur centralt. Både själva 

läsandet i sig, men också det faktiska sökandet efter litteraturen är framträdande för 

utövandet och utforskandet av den sexuella identiteten. Allt ifrån rörelsemönster och 

beteenden i biblioteksrummet, till användningen av digitala verktyg och interaktionen 

med bibliotekarier är exempel på hur identiteten görs i en bibliotekskontext. Även 

själva intervjusituationen, där det här görandet återberättas för oss, är i sig en del av 

den här praktiken (jmf Rivano Eckerdal 2012 och Rosenberg 2002 som talar om 

betydelsen av att berätta sin livshistoria; hur det formar och omformar identiteten och 

bidrar till att skapa sig själv som subjekt). I vissa fall, menar vi, går det till och med att 

tala om det som performativa praktiker, eller handlingar. Som när Isabel ber 

bibliotekarien om hjälp att hitta en lesbisk bok. Även om hon inte explicit beskriver sig 

själv som lesbisk för bibliotekarien, så är det så Isabel upplever sitt eget uttalande. 

Genom att efterfråga en lesbisk bok konstruerar hon också sig själv som ett lesbiskt 

subjekt. Språket är inte enbart beskrivande utan är också med och upprättar det som det 

beskriver (Ambjörnsson 2008, s. 136). Att efterfråga lesbisk eller queer litteratur kan 

därför ibland upplevas som svårt eller problematiskt för flera av informanterna i 

studien. De är inte beredda att konstituera eller konstruera sig själva på det sättet. På 

liknande sätt är det när det gäller samspelet med biblioteksrummet. Att gå fram till vissa 

hyllor blir för symboliskt laddat. Även hanteringen av böcker kan vara känsligt. Att 

öppet läsa eller hålla i en bok som signalerar ”flata” eller ”queer” kan också det få 

funktionen av att upprätta en identitet. I vissa situationer kan dock detta vara något 

önskvärt. För vissa av informanterna är den queera eller lesbiska identiteten central för 

deras självbild, medan den för andra är en bisak. För ytterligare andra är snarare 

motståndet mot att identifiera sig på det ena eller andra sättet ett avgörande 

förhållningssätt. 

5.2.2 Representation, identifikation och gemenskap 
I många av de nordamerikanska vetenskapliga texter som behandlar hbtq och bibliotek 

skrivs informationsbehov fram som något centralt. I argumentationen för en mer 

normmedveten biblioteksverksamhet tar många fasta på att hbtq-personer skulle ha ett 
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specifikt informationsbehov (se exempelvis Rothbauer 2007; Stenback & Schrader 

2012; Jardine 2014; Beiriger & Jackson 2008). Underliggande både i de mer 

argumenterande essäliknande texterna och i den empiriskt grundade forskningen är en 

definition av informationsbehov som något som utlöses av en upplevd kunskapslucka, 

eller brist. Vad den här kunskapsluckan eller bristen skulle utgöras av preciseras dock 

sällan. Undantaget är Fikar och Keith (2004) som i sin studie, istället för att tala om 

informationsbehov på en mer generell eller allmän nivå, väljer att avgränsa sin 

undersökning till frågor som rör hälsa och vård. I den kontexten kan de se att det 

allmänna, heteronormativa utbudet inte räcker till för att tillfredsställa målgruppens 

behov. När det gäller alltifrån föräldraskap, till psykisk ohälsa och sexuellt överförbara 

sjukdomar har målgruppen således ett specifikt informationsbehov. 

 

I de samtal som vi har genomfört inom ramarna för den här studien har vi inte kunnat 

påvisa att informanterna skulle vara drivna av upplevelsen av en specifik 

kunskapslucka eller brist. Flera av informanterna uppger visserligen att de gärna skulle 

ha fått mer ”information” tidigare i livet. I vissa fall har en sådan information varit 

synonymt med facklitteratur, i andra har det snarare handlat om en mer generell önskan 

om att på något sätt ha blivit informerad om alternativ till heteronormativiteten. För de 

flesta av informanterna har dock facklitteratur som informationskälla inte varit relevant 

i ett bibliotekssammanhang. Istället är det skönlitterära berättelser som är det primära. 

De kommer ”närmare” och skapar en tydligare identifikation än vad facklitteratur kan 

göra. Det blir tydligt när Isabel pratar om att en sökning på ”lesbisk” bara ger träffar på 

facklitteratur, och att det inte var det hon behövde när hon var i en process av att våga 

utforska sitt begär för kvinnor. Det blir också tydligt när Elin berättar om hbtq-hyllan 

som mest bara har ”faktaböcker” och att det inte riktigt är det hon är ute efter, eller när 

Helen pratar om att facklitteratur har ett annat syfte och att det som har varit viktigt har 

varit att hitta de skönlitterära berättelserna. 

 

Det är således inte primärt en upplevd kunskapslucka som styr informanterna till 

biblioteket, även om vissa av informanterna, i vissa perioder av livet, har haft ett mer 

framträdande specifikt informationsbehov. I samtalen med våra informanter är det 

framför allt andra typer av behov som är framträdande. Det handlar inte i första hand 

om att finna svar på tydligt formulerade frågor eller att fylla identifierade 

kunskapsluckor, snarare handlar behoven om identifikation, representation och 

synliggörande. På så sätt följer resultatet av den här studien Miranda Andersson (2007) 

som i sin uppsats konstaterar att när det gäller informationssökning så hade samtliga 

informanter det gemensamt att de var ute efter att finna andra att identifiera sig med. 

Anderssons studie visar också att det endast var ett fåtal av de tillfrågade som rankade 

biblioteket som den viktigaste källan. Redan då menade majoriteten istället att internet 

var den källa de använde sig av mest frekvent. Med den snabba digitala utvecklingen 

är det inte förvånande att det här resultatet står sig. Det är också troligt att internet idag, 

nio år senare, används i ännu större utsträckning än då. Detta kan vi dock inte visa med 

vår studie. 

  

Detta – att finna andra att identifiera sig med – är, som vi visat, även ett centralt behov 

för deltagarna i den här studien. ”Vi blir de vi är genom speglingen i andras blickar”, 

skriver Fanny Ambjörnsson (2008, s. 41) och refererar till Jaques Lacan. Under 

samtalen med våra informanter är det också flera som pratar om just vikten av spegling. 

Helen och Clara gör det explicit när de talar om skönlitteratur och förebilder. De vill ha 
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berättelser och människor att spegla sig i. Det stärker den egna identiteten. Människans 

identitet, menar Rosenberg (2002, s. 53), är en flytande berättelse, vars innebörd alltid 

är beroende av den omgivande kontexten. Drivkraften hos dessa identitetsberättelser är 

ett behov av att skapa samstämmighet mellan den individuella identiteten och 

omvärlden; att skapa ett sammanhang och en social gemenskap. I informanternas 

berättelser blir den här drivkraften synlig inte minst i längtan efter läsning att spegla sig 

i. Men den blir också synlig i ett bredare perspektiv. Gemenskap kan uppstå genom att 

dela samma kulturella referenser. När informanterna berättar om läs- och 

filmupplevelser som varit viktiga för dem framträder vad som skulle kunna kallas en 

queer eller lesbisk kanon. Här ingår verk som Fucking Åmål, Stjärnor utan svindel, L-

word, och Sara Lövestam och Mian Lodalens böcker. Att ta del av, och känna till, den 

här kulturproduktionen är att ingå i en gemenskap. Det handlar om att konsumera en 

viss typ av kultur för att tillhöra. Gemenskap skapas genom gemensamma referenser.  

Även kläder och klädstil kan vara ett sätt att kommunicera med den omgivande 

kontexten. Helen berättar till exempel om hur hennes självkänsla och självförtroende 

förändrades när hon slutade att använda kjol och började handla kläder på 

herravdelningen istället. Utifrån majoritetssamhällets heteronormativa synvinkel kan 

detta ses som ett normbrott. Utifrån den queera gemenskapen däremot, fungerar det 

snarare tvärtom bekräftande. Helen minns också ett tillfälle då hon fortfarande använde 

handväska då en kompis kommenterade detta med att säga ”du kan ju inte gå med den 

där!”. Också Elin berättar om betydelsen av vad kläderna eller utseendet signalerar. 

Även om hon förtydligar att hon är medveten om att det inte går att avgöra någons 

sexuella identitet bara genom att tolka hur någon ser ut, så skulle hon personligen vara 

mer benägen att ta kontakt med en bibliotekarie med ett mer queert utseende. 

  

Trots att långt ifrån alla som bryter emot heteronormen har en längtan efter att ingå i 

någon form av queer gemenskap – det kan uppfattas som både begränsande och 

förtryckande – så är det fortfarande viktigt att ha någon form av referensgrupp, att 

tillhöra en social gemenskap som erbjuder en möjlighet till positiv självidentifikation 

(Rosenberg 2002, s. 53). För våra informanter kan den här sociala gemenskapen vara 

mer eller mindre viktig. I bibliotekskontexten  uppstår den framför allt kring 

konsumtionen av queera kulturella uttryck; i läsningen av queera berättelser eller 

interaktionen med andra queera läsare. I vissa fall, menar vi, är det uppenbart att den 

här känslan av gemenskap bygger på identitet. I andra fall skulle den här gemenskapen 

kunna begreppsliggöras med hjälp av Youngs (2000, s. 232-254) serialitetsbegrepp. 

Genom att tala om ett seriellt kollektiv, erkänner vi att det finns något som förenar de 

här användarna, samtidigt som vi inte måste hävda att det handlar om ett gemensamt 

mål eller en gemensam identitet. Medlemmarna i det seriella kollektivet är snarare 

passivt förenade av den relation deras handlingar upprättar med materiella föremål och 

pågående historisk-sociala strukturer. (Young 2000, s. 237). De förenas genom 

relationen till böckerna och deras levda erfarenheter av att som lesbisk eller queer 

använda biblioteket. 

 

Identitet är en ständigt pågående förhandling, präglad av normativa diskurser. I 

informanternas levda erfarenheter är uppfattningar om normalitet och normativitet 

högst närvarande. Normalitet är den känsla av trygghet som infinner sig genom 

upplevelsen av att inte vara avvikande. Normativitet är det maktsystem som, genom 

imperativ och krav, vidmakthåller de normer som konstruerar vissa som avvikande. 

(Rosenberg 2002, s. 101). Informanternas upplevelser av att söka efter litteratur, av att 
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promenera genom stan, av att presentera en flickvän för sin mamma, av att läsa en bok 

på stranden, eller en veckotidning på jobbet, omges av uppfattningar om vad som är 

vanligt, naturligt eller normalt. Ibland ingår de själva i normen, ibland ”erbjuds” de att 

ingå på vissa villkor och ibland är de fullständigt utestängda. Vad som uppfattas som 

normalt är rörligt och konstitueras alltid genom att ställas emot ”det andra”. Normen 

konstrueras genom avvikelsen, den blir synlig först när någon bryter emot den 

(Rosenberg 2002, s. 100-101). Som när Elin frågar efter en bok i disken på biblioteket, 

och bibliotekarien ber henne att upprepa titeln, för att sedan konstatera att hen inte 

känner till boken. För Elin blir det känsligt när hennes fråga sticker ut. Det blir 

personligt och värderande. Att bemötas med okunskap aktualiserar känslan av att vara 

avvikande. Att utgöra normen däremot är att hela tiden bli bekräftad. Fanny reflekterar 

över detta när hon berättar om besöket i den queera bokhandeln då hon insåg att så här 

är det för heterosexuella personer jämnt – de är alltid omgivna av berättelser som 

bekräftar dem. För informanterna i vår undersökning är det därför oerhört betydelsefullt 

med berättelser som beskriver deras erfarenheter och deras livsvärldar. Att se sig själv 

representerad i böcker innebär både en bekräftande känsla och fyller en normaliserande 

funktion. Det här är också något som fortsätter att vara viktigt även efter att personen i 

fråga funnit en trygghet i sin sexuella identitet. Att läsa berättelser som är relevanta i 

ens liv, att känna igen sig och se sig representerad. Dalia uttrycker det som att hon inte 

vill läsa någonting annat än böcker om flator. 

 

Ett sätt att upprätthålla heteronormativiteten är att låta några få lättförståeliga, fixerade 

egenskaper representera en hel grupp. Detta kallar Ambjörnsson (2008, s. 75) för 

stereotypisering. Genom stereotypisering reduceras personen eller gruppen till en fast 

och förutsägbar figur. I våra intervjuer pratar både Gina och Bea om hur deras 

stereotypa föreställningar har påverkat deras syn på sig själva och sin sexuella identitet. 

Gina hade länge en bild av lesbiska som fula och äckliga kvinnor i samhällets utkant, 

vilket gjorde att hon hade svårt att se att hon själv skulle kunna identifiera sig på det 

sättet. Bea hade en liknande uppfattning om lesbiska som aggressiva och vulgära, något 

hon absolut inte kunde identifiera sig med. Problemen med stereotyper är flera, inte 

minst att de begränsar möjligheterna och kontrollerar vilka som får synas i 

offentligheten. Enbart om du uppfyller stereotypen bereds du plats. På så sätt blir den 

stereotypiserade ett ”redskap för att skapa skillnad mellan avvikelsen och det normala, 

där avvikelsen bestäms som förutsägbar och fast, medan det normala framställs som 

mer allmängiltigt, mångfacetterat, universellt och självklart” (Ambjörnsson 2008, s. 

78). Ginas och Beas föreställningar om lesbiska är ett typiskt sådant exempel. Liknande 

exempel förekommer också i litteraturen. Flera av informanterna berättar om hur 

stereotypa gestaltningar av queerhet och lesbiska karaktärer har påverkat dem negativt. 

Särskilt vanligt i den litteratur som klassas som lesbisk eller queer, är skildringar som 

porträtterar icke-heterosexuell kärlek eller begär som något ångestfyllt och svårt. Ofta 

är det dessutom någon som dör. I en period av utforskande får de här berättelserna en 

närmast konstituerande funktion – så här är det att vara gay. För flera av informanterna 

har detta medfört starka känslor av ångest och oro – är det så det kommer att bli för mig 

också? 

5.2.3 Assimilering och osynliggörande: erkännandets logiker 
Flera av informanterna uppvisar en ambivalens kring huruvida lesbisk och queer 

litteratur antingen ska märkas ut och synliggöras på biblioteken eller istället införlivas 

i de övriga samlingarna och inte representera något ”annat”. Fördelen, som de flesta 
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ser, är att en utbrytning skulle underlätta för att både hitta det de vill ha och öppna upp 

för möjligheten att komma över sådant de inte visste fanns. Det framkommer i 

informanternas berättelser att de är mer positivt inställda till ett synliggörande när det 

kommer till aspekter som är kopplade till tillgänglighet och sökbarhet. Särskilt i en fas 

när de känner sig mer trygga och säkra i sina sexuella identiteter och inte har samma 

behov av anonymitet. Här handlar det om att det istället skulle underlätta och spara tid 

i sökprocessen. För Isabel skulle en regnbågshylla innebära större bekvämlighet. Som 

exempelvis när hon tillsammans med flickvännen vill se filmer som innehåller 

berättelser som de kan identifiera sig i eller för att lättare kunna hitta böcker till en 

lesbisk bokklubb.   

 

Ett annat argument för att synliggöra litteraturen, är att informanterna då skulle slippa 

interagera med en bibliotekarie, eftersom de då skulle veta var de kan hitta relevant 

litteratur. I sådana fall skulle de även kunna undvika den eventuella risken att behöva 

definiera eller förklara sig. Flera av informanterna uttrycker att de i olika situationer 

och sociala sammanhang kan känna sig tvingade att ”komma ut”, till skillnad från de 

som ingår i heteronormen. Den som tillhör normen eller ”befinner sig i ett socialt 

överläge” behöver sällan varken förklara sig eller ifrågasätta sin sociala tillhörighet, till 

skillnad från den som avviker från normen. som alltid måste förklara sig och definiera 

sin sociala tillhörighet, både för sig själv och för omvärlden (Rosenberg 2002, s. 17-

18). Att slippa behöva fråga en bibliotekarie om hjälp kan alltså vara ett argument för 

en utbrytning. Genom att kunna vara anonym och inte behöva interagera med andra så 

slipper du också eventuella frågor som rör den egna sexuella identiteten. Betydelsen av 

anonymitet är viktigare i en mer sökande fas i livet och när det råder en osäkerhet kring 

den egna sexuella identiteten. För de informanter som är mer säkra eller trygga i sin 

identitet är det inte förknippat med samma obehag att eventuellt behöva definiera sig 

inför en okänd person. Men även om anonymitet inte är avgörande för egen del idag, 

kan det vara så för andra. Flera av informanterna uttrycker att det speciellt kan gälla för 

yngre personer. Dalia tycker att det måste få vara upp till individen själv att bestämma 

och att ingen, framförallt inte en ungdom, ska behöva känna sig tvingad att definiera 

sin sexuella identitet för andra.   

 

Betydelsen av anonymitet för specifikt ungdomar lyfts även fram i den tidigare 

forskningen. Biblioteket ses bland annat som en plats där ungdomar på egen hand kan 

utforska, men samtidigt inte synas. Osynligheten lyfts fram som en trygghetsfaktor, 

men ses också som något problematiskt, eftersom den kan få negativa konsekvenser för 

vilken service biblioteken kan erbjuda (jfr Shelton & Winkelstein 2014). Flera av 

informanterna lyfter fram just svårigheterna som de upplevde fanns i att hitta det de 

ville ha när de var yngre. Det var inte lätt att hitta, både på grund av bristande kunskap 

kring sökvägar och på grund av de olika hinder som uppstod i att inte våga eller kunna 

fråga om hjälp. Elin berättar om ett tillfälle när hon valde att åka till en annan stad för 

att köpa en bok istället för att låna den på biblioteket. För henne var det alternativet 

säkrare. Utöver risken att bli igenkänd på biblioteket grundade sig otryggheten också i 

risken att biblioteket skulle kunna skicka hem en påminnelse adresserat till hennes 

vårdnadshavare. Även om aspekter kring anonymitet betonas under våra intervjuer, 

finns det samtidigt en tydlig positiv inställning till idén om att få tillgång till en större 

samling, eller till och med ett helt rum med bara lesbisk och queer litteratur. Här handlar 

det om bekräftelse och att få känna sig som normen. Känslan av att veta att ”här finns 

massa berättelser som handlar om mitt liv”, som Fanny uttrycker det när hon berättar 
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om besöket i den queera bokhandeln och jämför sin upplevelse av utbudet där med hur 

det måste vara för heterosexuella hela tiden. Även Helen reflekterar över utbud när hon 

pratar om uppståndelsen i vänskapskretsen över att det gick tre filmer på bio samtidigt 

med lesbiskt eller queert tema.  

 

Betydelsen av tillhörighet, att ingå i sammanhang, och olika lesbiska och queera 

nätverk är viktiga aspekter i flera av informanternas liv. Uttryck som ”queerbubbla” 

(Agnes), ”flatvagga” (Dalia) och ”heterotrötthet” (Isabel) visar på vikten av 

gemensamma referensramar och betydelsen av gemenskap. Young (2000, s. 59) menar 

att grupptillhörighet påverkar människors känsla av både tillhörighet och utanförskap. 

Tillhörigheten innebär en trygghet för informanterna, en plats där de kan vara sig själva 

och där de inte behöver förklara sig. Att tillsammans befinna sig i ett utanförskap kan, 

enligt Young, innebära en känsla av kraft och möjligheten att aktivt göra motstånd. 

Utanförskapet kan också medföra ett synliggörande, vilket går i linje med Claras tankar 

kring att det kan vara viktigt att benämna något som lesbiskt och queert på grund av 

heterosexualiseringen av den skönlitterära kanon. Genom att benämna både 

positioneras det lesbiska och queera som något annat samtidigt som det synliggörs. För 

Dalia, som egentligen inte gillar att placeras i ett fack, handlar det om att ta ställning 

och att visa stolthet. I informanternas berättelser kan vi se att det finns dels en vilja att 

aktivt positionera sig som något annat och dels en ovilja att ses som avvikande. När det 

gäller regnbågshyllor framgår det att ett viktigt motargument för informanterna handlar 

om normalitet. Här finns en önskan om att erkännas som en lika viktig del av den 

litterära kanon. Att just lesbisk och queer litteratur inte ska ses som något avvikande 

eller speciellt, utan allmänmänskligt och universellt. Flera av informanterna uttrycker 

också att det finns en risk att litteraturen blir icke-relevant för den heterosexuella 

gruppen, vilket talar emot en utbrytning. Clara håller med om detta, men ser samtidigt 

risker med det motsatta. Att inte bryta ut kan leda till att litteraturen istället blir osynlig 

och försvinner i mängden. Det finns således en ambivalens kring å ena sidan ett 

synliggörande, där litteraturen också kan ses som avvikande och å andra sidan ett 

inkluderande, där litteraturen riskerar att osynliggöras. Young (2000) ser det som 

paradoxalt att en grupp kan vara både osynlig och iögonfallande på samma gång.  

 
Att vara kulturellt dominerad innebär för den grupp som är utsatt att den är osynliggjord samtidigt 

som den framställs i stereotypa bilder och skiljs ut som annorlunda, som Den andre.  

Young 2000, s. 79  

 

Även Rosenberg (2002, s. 100-115) ser farorna med inkludering. Risken finns, enligt 

Rosenberg, att den specifikt lesbiska erfarenheten osynliggörs, att den genom att 

assimileras också tystas ner. Ett tydligt exempel som Rosenberg lyfter fram är 

mottagandet av Lukas Moodyssons film Fucking Åmål, som i slutet av 1990-talet gick 

upp på svenska biografer. Filmen fick genomgående strålande recensioner men 

majoriteten av recensenterna undvek att beskriva filmen som lesbisk. Istället lyftes 

andra mer universella teman fram; filmen var en uppväxtskildring som handlade om 

ungdomskärlek och småstadsproblematik. På det här viset assimileras filmen in i 

heteronormativiteten. Vinsten blev att filmen fick ett väldigt stort genomslag, men till 

priset av fortsatt tystnad och osynliggörande av den lesbiska erfarenheten. Trots detta 

är filmen idag, nästan 20 år senare, en levande klassiker för våra informanter. När 

lesbiska erfarenheter inom kulturen osynliggörs av majoritetssamhället, får det inte 

enbart konsekvenser för tillgången på berättelser att känna igen sig i för de som ser sig 
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själva som lesbiska. De skildringar som finns av lesbiska eller queera liv verkar på 

något sätt hitta fram till målgruppen i alla fall, oavsett hur de beskrivs av 

majoritetssamhället. Men osynliggörandet kan också få konsekvenser för samhället i 

stort, när de rådande normerna blir osynliga och de privilegierade grupperna på så vis 

kan ignorera skillnader och göra sig blinda för olikheter (Young 2000, s. 104; 

Rosenberg 2002, s. 103). Young menar att det finns en strävan efter ett likhetsideal. 

 
De värderingar som uttrycker de privilegierade gruppernas erfarenheter och syften presenteras som 

neutrala och goda för alla. Likhetsidealet utgår från att alla människor kan sätta sig i någon slags 

gruppneutral position och utifrån denna skapa eller omskapa sig själva till den person de helst vill 

vara. 

Young, 2000, s. 104 

 

Det faktum att mängden litteratur med lesbiskt eller queert tema enbart utgör en liten 

del av bibliotekens totala samlingar medför i sig en tydlig obalans. Det framkommer 

tydligt att våra informanter har svårt att hitta det de vill ha, samtidigt som de vill 

undvika att ses som ”avvikande”. Men är det så att ett införlivande av lesbisk och queer 

litteratur i den övriga litteraturen per automatik suddar ut skillnaderna? Förutom risken 

att den osynliggörs, finns det kanske även en risk att den avviker ännu mer? Att inte 

göra skillnad kanske istället framhäver skillnaderna. Young (2000) menar att det finns 

en strävan efter ett likhetsideal som, enligt henne, kräver att grupper som befinner sig 

utanför normerna  ska ”passa in” genom att anpassa sig och förändra beteende, 

värderingar och önskemål till de rådande dominerande normerna. Men, menar Young, 

eftersom skillnaderna mellan grupper kommer att kvarstå trots försök till anpassning 

ses dessa grupper ändå som avvikande och annorlunda (2000, s. 105). Dilemmat kring 

likhetsidealet, som Young visar på, blir synligt i informanternas ambivalens kring hur 

biblioteken ska hantera den lesbiska och queera litteraturen. Å ena sidan finns en vilja 

att den ska införlivas och ses som en naturlig del av bibliotekets samling. Å andra sidan 

uttrycks ett motstånd och en ovilja mot att den ska ses som avvikande eller bli perifer 

och osynliggjord.  

 

Rothbauer (2007) argumenterar för ett större synliggörande. Hon menar att synen på 

biblioteket som en säker plats som ska erbjuda anonymitet bidrar till ett osynliggörande. 

Detta osynliggörande, menar Rothbauer, beror bland annat på en förställning att hbtq-

relaterat material är mer känsligt och därför behöver skyddas. Det här beskyddandet får 

i sin tur även konsekvenser för tillgängligheten. Våra informanternas inställning till 

huruvida litteraturen ska brytas ut eller inte ställs inledningsvis mot varandra. 

Uttalandena handlar om anonymitet eller synlighet. När vi under intervjun undrar om 

det ena måste utesluta det andra, och berättar att det finns bibliotek som placerar lesbisk 

och queer på flera hyllor samtidigt, ställer sig samtliga positiva till detta. Här ser 

informanterna en möjlighet att både kunna ta del av utbudet och bli uppmärksammad 

på vad som finns tillgängligt, samtidigt som det inte är nödvändigt att gå fram till 

regnbågshyllan och eventuellt riskera att bli utpekad. Då kan de som vill eller har behov 

av det, vara fortsatt anonyma.  

 

Day (2013) lyfter fram synlighet som en i synnerhet viktig del i bibliotekens 

trygghetsarbete. Ett aktivt synliggörande av hbtq-relaterat material är en bidragande 

faktor både för att hbtq-identifierade användare ska känna sig välkomna och för att 

påverka inställningen och öka kunskapen hos den heterosexuella majoriteten. 
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Argumenten, som Day lyfter fram, återfinner vi  också hos våra informanter. För Isabel 

skapar anonymitet dubbla känslor. ”Undanskymt”, säger hon, ”[det] är liksom så man 

lever tills man har bestämt sig, att våga”. Därför irriterar det henne att regnbågshyllor 

och liknande många gånger placeras på det sättet. Samtidigt ser hon också poängen 

med en sådan placering. Att välja, eller tvingas, vara öppen med sin sexuella identitet 

kan vara både kostsamt och riskabelt och för det har många fått betala ett högt pris. 

Dubbelheten ligger alltså i det problematiska att inte kunna vara trygg eller våga vara 

öppen efter att ha accepterat den egna sexuella identiteten.  

5.2.4 Relativ trygghet  
Informanterna i den här studien är alla vana biblioteksanvändare och uppvisar ett stort 

förtroende för biblioteket. De positiva bilderna dominerar, medan erfarenheter av 

negativa upplevelser eller dåligt bemötande är få till antalet. Det som uppfattas som 

mer negativt är exempelvis att böcker är utlånade eller saknade, att utbudet är 

otillfredsställande, att det är svårt att hitta, eller att det är trist att behöva betala 

förseningsavgifter. En förklaring till att de negativa upplevelserna är så få, menar vi 

kan vara att samtliga informanter de facto definierar sig som biblioteksanvändare. Det 

var ett krav från vår sida och också en av anledningarna till att de ville delta i studien. 

Hade deras inställning till biblioteket främst varit av negativ karaktär, eller om 

biblioteksrummet exempelvis var förknippat med obehag så hade de kanske inte varit 

eller definierat sig som biblioteksanvändare. En annan förklaring kan också vara att 

flertalet informanter inte kommunicerar i särskilt hög grad med bibliotekarierna. 

Erfarenheterna när det kommer till mötet med en bibliotekarie handlar till största del 

om att få svar på frågor av mer praktisk art. Informanterna frågar ogärna en 

bibliotekarie om råd eller tips. Orsakerna till varför är flera. Önskan att vara anonym 

och oviljan att bli definierad eller utpekad är några. En annan orsak är att det råder 

tveksamheter inför bibliotekariernas kompetens. Flertalet informanter uttrycker på 

olika sätt att de tror att den egna kompetensen eller kunskapen är större än den som 

bibliotekarierna besitter. Ofta kommer det dock fram under intervjun att denna 

förutfattade mening kan bero på att de aldrig frågat på plats i biblioteket och därför inte 

med säkerhet kan veta att så är fallet. Det kan också bero på vilka vanor som styr. I våra 

samtal är internet, framför allt Google och Facebook, återkommande hjälpmedel när 

det handlar om sökvägar och sökprocesser. Vi tänker att det även kan härledas till en 

mer generell samhälls- och biblioteksutveckling där allt mer går emot självbetjäning 

och där du förväntas vara en aktiv och delaktig konsument eller användare (Carlsson 

2013, s. 127-130). Vår upplevelse är att uttrycket ”hjälp till självhjälp”, med målet att 

biblioteksanvändarna i mångt och mycket ska klara sig själva, tycks vara ett 

återkommande mantra på biblioteken idag. Det är något vi har fått höra upprepas ett 

flertal gånger under utbildningens gång, både på föreläsningar, studiebesök och på våra 

respektive arbetsplatser. Kanske är denna utveckling också en bidragande faktor till att 

bibliotekarien inte är det självklara valet för de flesta av våra informanter när det gäller 

att få råd eller tips. Flertalet informanter talar också främst om betydelsen av 

biblioteket, medan bibliotekarien är mer osynlig.  

 

Clara och Isabel skiljer sig dock från övriga informanter och säger uttryckligen att 

bibliotekarien har och har haft stor betydelse för dem personligen. Clara utmärker sig 

också av det skäl att hon gärna kommunicerar med eller frågar en bibliotekarie om hjälp 

när hon besöker bibliotek. Hon har övervägande positiva erfarenheter av bibliotekarier 

från sin barndom. För henne har bibliotekarierna fungerat som guider in i den litterära 
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världen. Clara uttrycker också en respekt och en beundran över bibliotekarieyrket, 

vilket i sin tur skulle kunna förklara varför hon reagerade så starkt när hon upplevde att 

hon blev dåligt bemött. Elin uttrycker, till skillnad från Clara, att hon tyckte det var 

jobbigt att bli uppmärksammad av bibliotekarierna när hon var yngre. Vi ser utifrån 

intervjumaterialet att det spelar roll vad biblioteket och bibliotekarierna sänder ut för 

budskap. Som när Elin säger att hon idag skulle ha lättare för att konsultera en 

bibliotekarie som på något sätt signalerade igenkänning, eller när Dalia berättar att det 

var mycket lättare att fråga en bibliotekarie som hon visste definierade sig som flata. 

Både Elin och Isabel gör jämförelsen med valet av vårdcentral. Vetskapen om att en 

vårdcentral är hbtq-certifierad gör valet lättare. Skeggs et al. (2004) belyser hur säkra 

platser också är ”synliga” platser som tas i anspråk av hbtq-communities. Den här 

synligheten skulle till exempel, menar vi, kunna manifesteras genom symboler som 

hbtq-flaggan. Betydelsen av symboler är också ett återkommande tema i intervjuerna. 

För exempelvis Elin, innebär regnbågsflaggan att hon känner sig tryggare och får en 

säkrare attityd.  

 

När det gäller trygghet på biblioteket är det flera av informanterna som är mer eller 

mindre likgiltiga inför detta. De känner sig varken trygga eller otrygga och kan inte 

riktigt se vad trygghetsbegreppet skulle betyda i en bibliotekskontext. Samtidigt kan de 

ha väldigt tydliga upplevelser av otrygghet utanför biblioteket. Fanny uttrycker att det 

i allmänhet finns få offentliga platser som hon kan känna sig helt trygg i. Det finns inte 

särskilt många rum som hon kan gå in i och känna sig som normen och hon kan känna 

en osäkerhet över att aldrig veta vad andra tänker när hon blir iakttagen. Fanny är 

medveten om att det finns risker. Skeggs et al. (2004) menar att det är viktigt med 

synlighet för att en plats ska bli eller kännas mer säker. Samtidigt kan en ökad synlighet 

leda till ökad otrygghet för redan utsatta grupper. Hanhardt (2013) anser att det är 

problematiskt att överhuvudtaget använda begreppet trygghet, eftersom det riskerar att 

ses som något statiskt. En plats är, och förblir, inte trygg av sig själv. Ingen av 

informanterna uttrycker dock att de känner sig otrygga på biblioteket. Det kan i och för 

sig bero på att de inte har erfarenhet av att ha upplevt otrygga eller hotfulla situationer 

just på biblioteket. Men eftersom det finns en insikt om att den sexuella identiteten i sig 

kan leda till att otrygga situationer uppstår, så är det inte heller självklart att biblioteket 

de facto är lika med en säker plats. Så även om informanterna är vana 

biblioteksanvändare och uttrycker att de trivs på biblioteket och att de känner sig 

hemma och bekväma i biblioteksrummet, är det alltså inte tillräckligt för att säkerställa 

trygghet. Trivsel och bekvämlighet är inte enbart de faktorer som skapar trygghet, 

vilket går i linje med Fox (2010) resonemang om att begreppet behöver omformuleras. 

Trygghet innefattar fler aspekter och är inte något allmängiltigt; det som upplevs som 

trygghet för en person kan innebära otrygghet för en annan. Det framkommer också i 

informanternas berättelser att känslan av trygghet förändras i takt med att de själva blir 

mer trygga i den egna sexuella identiteten. Det som förut upplevdes som otryggt, kan 

idag ha en mindre betydelse eller ingen alls. Detsamma kan vi se när det kommer till 

aspekter kring anonymitet. Möjligheten att vara anonym, som tidigare i livet kunde vara 

avgörande, har för vissa inte alls samma betydelse idag. Upplevelsen av biblioteket som 

en säker plats och behovet av anonymitet är alltså kopplat till den egna identiteten; det 

blir tryggare med en tryggare identitet. 
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5.2.5 Sökbarhet och tillgänglighet: en fråga om kommunikation  
Samtliga informanter har en negativ upplevelse av sökbarheten på folkbibliotek när det 

gäller queera och lesbiska skönlitterära skildringar. Antingen vet de inte hur de gör för 

att söka efter relevant material och har aldrig gjort det, eller så har de uppfattningen att 

en sökning i bibliotekets katalog på ord som ”lesbisk” eller ”queer” enbart ger 

otillfredsställande träffar på facklitteratur eller material med ”lesbisk” eller ”queer” i 

titeln. Vår uppfattning är tvärtom att en sökning på ”queer” och ”lesbisk” snarare ger 

ett relativt gott resultat när det gäller skönlitteratur. Den här diskrepansen finner vi både 

oroväckande och intressant. Hur kommer det sig att så få av våra informanter använder 

bibliotekets annars kanske allra vanligaste hjälpmedel för att hitta bland bibliotekets 

samlingar – sökningar i katalogen och referenssamtal? Vi menar att det handlar om 

ämnet. När det gäller skönlitteratur, som är den typen av material som informanterna 

främst är ute efter, är vår uppfattning att det inte är lika vanligt att använda bibliotekets 

katalog för att söka på innehåll. I det sammanhanget tänker vi att det är lättare att 

konsultera en bibliotekarie. För skönlitterära gestaltningar som exempelvis utspelar sig 

under en viss tidsperiod eller historiskt skeende, eller som gestaltar ett visst 

samhällsfenomen eller sjukdomsförlopp, tänker vi att det kan kännas mer naturligt för 

användaren att fråga en bibliotekarie, än att formulera sökord till katalogen. Den typen 

av frågor behöver inte heller vara särskilt kontroversiella eller värdeladdade. I våra 

intervjuer framgår det att det inte är lika självklart att be en bibliotekarie om tips om en 

bok som handlar om lesbisk kärlek. Informanterna är antingen obekväma med att 

konsultera en bibliotekarie om detta, eller så uttrycker de en skepsis när det gäller 

bibliotekariernas kompetens, de saknar tro på att bibliotekarierna skulle kunna känna 

till mer eller annan relevant litteratur, utöver den som de själva redan är bekanta med. 

 

Den underliggande anledningen till att informanterna upplever bristande sökbarhet, 

menar vi,  handlar främst om brister i hur biblioteket kommunicerar med sina 

användare, både när det gäller vilken kompetens personalen besitter och hur 

bibliotekets katalog och sökfunktioner faktiskt fungerar. Även om det säkerligen finns 

bibliotekarier vars hbtq-kompetenser när det gäller både litteratur och bemötande, är 

bristande, så utgår vi ifrån att alla bibliotekarier har en grundläggande kunskap om 

informationssökning, och därmed med stor sannolikhet skulle kunna bidra till att 

informanternas upplevelse av sökbarheten förbättrades.   

 

Med Wilsons (1981) syn på informationsbehov är det centrala att undersöka varför 

användaren söker information, vad som är syftet med sökningen. Det primära är att 

identifiera själva behovet. Därefter kan den som vill gå vidare och undersöka huruvida 

informationssökningen tillfredsställer det identifierade behovet. För våra informanter 

handlar behoven om identifikation, igenkänning, bekräftelse, erkännande, 

representation och gemenskap. I vissa fall, i vissa perioder, kan det också handla om 

att få praktiska tips, som för Elin, som ville läsa en bok om att ”komma ut”. Huruvida 

biblioteket tillfredsställer de här behoven är en mer komplex fråga. Som vi tidigare 

nämnt är samtalen med informanterna böljande. Uttalanden om ett visst fenomen eller 

en viss upplevelse kan till en början vara väldigt positiva och oproblematiska, för att 

senare i intervjun ifrågasättas, fördjupas eller förkastas. Samma person kan 

argumentera både för och emot ett visst fenomen. För att besvara huruvida 

informanternas behov blivit tillfredsställda eller inte behöver vi titta på ett antal olika 

parametrar, så som tillgänglighet, synlighet, sökbarhet och utbud. Utbudet av material 

med queer eller lesbisk tematik uppfattas generellt som dåligt, även om vissa 
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informanter, i vissa delar av intervjuerna, även framhåller det som gott. Majoriteten av 

informanterna menar också att i jämförelse med till exempel bokhandlar så är 

biblioteket fortfarande överlägset. Det begränsade utbudet, säger både Elin, Clara, 

Dalia, Isabel och Fanny, ska inte enbart belastas biblioteket. Det har också att göra med 

vilka böcker som faktiskt skrivs och därefter vilka förlagen väljer att publicera. När det 

gäller tillgänglighet och sökbarhet är det dock helt upp till biblioteken själva, och även 

här är den mest återkommande uppfattningen hos informanterna att både 

tillgängligheten och sökbarheten generellt är otillfredsställande. När det gäller 

synlighet är uppfattningarna, som vi varit inne på, mer spretande. Majoriteten skulle 

önska en större synlighet, men samma personer problematiserar och ifrågasätter också 

en sådan synlighet.  

 

Agnes är en av dem som uttrycker både ett stort förtroende för biblioteket och dess 

samlingar, men också en önskan om något mer; ett större utbud och en bättre 

tillgänglighet. Agnes är också en av dem som pratar om att hon önskar att hon hade fått 

”information” om alternativ till heteronormativiteten tidigare i livet. Hon är dock 

osäker på hur detta hade kunnat gå till. När hon inte kände till något annat, menar hon, 

fanns det heller ingenting som motiverade henne att aktivt leta efter något annat. Det 

här ser vi som ett tydligt exempel på Thomssons (2006) reflektioner kring behov. Så 

länge Agnes inte känner till något annat än heteronormativiteten kan hon inte heller 

föreställa sig några andra alternativ eller formulera behov av något annat. För Agnes 

uppfattning om vad biblioteket kan erbjuda henne, är det också tydligt att Rothbauers 

storehouse-metafor och Hedemarks bokliga diskurs är högst närvarande. Biblioteket 

erbjuder samlingar av böcker. Om Agnes tonåriga jag inte kände till att det fanns böcker 

med hbtq-tematik kunde hon inte efterfråga dem och då kunde biblioteket inte heller 

erbjuda dem. Så vad har då biblioteket att erbjuda en sådan som Agnes i en sådan period 

i livet? Med storehouse-metaforen i ryggen har Agnes spontant svårt att se vad det 

skulle kunna vara. Senare i intervjun säger hon dock att om biblioteket hade varit 

tydligare med att synliggöra sina samlingar av litteratur med hbtq-tematik, genom 

exempelvis en regnbågshylla, så hade det potentiellt kunnat göra att hon hade kommit 

till insikt om sin sexuella identitet tidigare.    

 

På det stora hela liknar resultatet av vår studie det som Rothbauer (2004) beskriver i 

sin. Samtliga informanter i Rothbauers studie uttrycker besvikelse, frustration och 

misslyckande över sitt informationssökande på biblioteket. Den stora skillnaden mellan 

vår studie och Rothbauers är hur informanterna upplever utbudet. I Rothbauers studie 

är inställningen mycket mer negativ än i vår. I våra intervjuer är det inte ovanligt att 

informanterna framhåller att det finns andra aktörer som förmodligen har större 

inflytande på bibliotekets utbud än biblioteket själv. En del av informanterna i vår 

studie uttrycker också att det mycket väl kan vara så att bibliotekets samlingar rymmer 

mer material än vad informanterna själva känner till. Således är det inte primärt utbudet 

som är det stora problemet, utan snarare andra tillgänglighetsfaktorer så som sökbarhet 

och synlighet. En annan stor skillnad mellan vår och Rothbauers studie är hur 

informanterna använder och värderar biblioteket i förhållande till bokhandlar. I 

Rothbauers studie föredrar informanterna bokhandlar. Sannolikheten är större att de går 

till sin lokala bokhandel än till sitt lokala bibliotek för att hitta vad de söker. I vår studie 

uttrycks snarare en generell skepsis inför bokhandlar och förtroendet för den 

kommersiella marknaden är lågt. Den här skillnaden, menar vi, skulle möjligtvis kunna 

ha att göra med sociokulturella skillnader mellan den kanadensiska och svenska 
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kontexten. Det skulle också kunna gå att härleda till urvalet av informanter. I vår studie 

är samtliga informanter utvalda i egenskap av att definiera sig som biblioteksanvändare. 

Så är det inte i Rothbauers studie. 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka huruvida folkbiblioteket fyller 

någon funktion för utforskandet och utövandet av lesbiska och queera sexuella 

identiteter. Fokus för studien har varit biblioteksanvändares levda erfarenheter av mötet 

med biblioteket. Våra övergripande frågeställningar har varit: (1) Hur upplever lesbiska 

och queera biblioteksanvändare folkbibliotekets betydelse för utforskandet och 

utövandet av den egna sexuella identiteten; på vilka sätt underlättar och/eller försvårar 

biblioteket ett sådant görande? (2) Vilka gemensamma, respektive unika, erfarenheter 

och behov kommer till uttryck i berättelserna om användningen av biblioteket? Som vi 

visat i resultat och analys-kapitlet går svaren på de här frågorna ofta in i varandra. 

Användarnas upplevelser av bibliotekets funktion för den egna sexuella identiteten är 

intimt förknippat med tidigare erfarenheter av biblioteket som plats, bibliotekariernas 

bemötande och samlingarnas tillgänglighet. När vi nu återvänder till 

forskningsfrågorna för att formulera en slutsats kommer vi därför inte att avgränsa 

forskningsfrågorna ifrån varandra. Istället gör vi ett försök att behandla dem samtidigt 

och parallellt. Den andra forskningsfrågan besvaras även, och till största del, i avsnitt 

5.1 där vi presenterar vad som framkommit i intervjuerna genom en tematisk 

framställning av empirin.  

 

Den övergripande slutsatsen vi kan dra efter att ha analyserat samtalen med 

informanterna, är att biblioteket har, och har haft, en viktig funktion för informanterna 

när det gäller utforskandet och utövandet av den egna sexuella identiteten. 

Funktionerna har sett olika ut för olika personer i olika perioder av livet. Den mest 

framträdande och återkommande funktionen har en tydlig koppling till skönlitteratur 

och handlar om igenkänning, representation, bekräftelse, erkännande och gemenskap, 

något vi förstår som ibland parallella, ibland sammanflätade, behov av identifikation. 

Under en utforskande och prövande period i livet är behovet av bekräftelse särskilt 

framträdande. Upplevelsen av att avvika från den heteronormativa begärsmodellen 

genererar en osäkerhet som informanterna kan dämpa genom mötet med andra (fiktiva) 

personers upplevelser av liknande begär. Att läsa romaner om lesbiska eller queera 

karaktärer har således också en normaliserande funktion, det stärker läsaren i att våga 

erkänna det egna icke-normativa begäret som något äkta eller autentiskt. 

 

Flera av informanterna befinner sig numera i en mer stabil period i livet där de känner 

sig trygga i sin sexuella identitet. Under sådana förhållanden tar sig behovet av 

identifikation ett något annorlunda uttryck. Här är det centrala inte längre primärt 

bekräftelse, även om det fortsätter att vara viktigt. Det mest betydelsefulla som 

biblioteket kan bidra med i det här sammanhanget verkar istället vara representation. 

De två begreppen kan tyckas ligga nära varandra och i informanternas utsagor flyter de 

också ofta ihop. Den skillnad vi vill visa på här är att det under en utforskande period 

tycks finnas ett mycket större behov av bekräftelse än det gör under en period när 

personen i fråga är mer trygg i sin identitet. Bibliotekets betydelse här är fortfarande 

starkt kopplat till skönlitteratur med lesbisk eller queer tematik, men här är det mer ett 

intresse, eller en önskan, än ett essentiellt behov, som styr. På engelska skulle vi tala 

om det som wants, snarare än needs (Scott 2015). Informanterna vill läsa berättelser 

som är relevanta för dem, i deras liv. De vill läsa något de kan relatera till.  
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De skönlitterära gestaltningarna av lesbiska, flator och queera personer, fyller också en 

tredje funktion. Den här funktionen är viktig för informanterna både under mer sökande 

och mer trygga perioder i livet och handlar om gemenskap. För alla informanter har 

upplevelsen av att ingå i en gemenskap varit väldigt viktig för utforskandet och 

utövandet av den egna sexuella identiteten. Här har biblioteket också varit 

betydelsefullt. Inte som plats för möten, utan som tillhandahållare av kultur, och 

därmed också gemensamma kulturella referenser. I samtalen med informanterna 

framträder en tydlig kanon av gemensamma referenser. Att känna till dem och kunna 

referera till dem är inte bara att sätt att identifiera sig med de fiktiva karaktärerna utan 

också med de andra läsarna. Att ta del av en lesbisk eller queer kulturproduktion är att 

ingå i en gemenskap (jfr Rothbauer 2004 om ”reading for community”). Bibliotekets 

funktion här är att tillhandahålla denna kulturproduktion. 

 

När det gäller informanternas upplevelser av huruvida biblioteket bidrar till och/eller 

försvårar utforskandet och utövandet av den egna sexuella identiteten, visar det sig 

framför allt när det gäller just tillhandahållandet och tillgängliggörandet av den här 

queera och lesbiska kulturproduktionen. Flera av informanterna upplever svårigheter 

med att hitta material med lesbisk eller queer tematik. I vissa fall handlar det om att 

mötet med bibliotekarierna på olika sätt är otillfredsställande. Flertalet av våra 

informanter har en föreställning om att bibliotekarierna inte har tillräcklig kompetens 

vare sig när det gäller material med lesbiskt eller queert tema, eller när det gäller hbtq-

frågor generellt. I den tidigare forskningen framkommer det bland annat att personalens 

inställning och kompetens många gånger är direkt avgörande för biblioteksanvändarnas 

upplevelse av biblioteket (se till exempel Chapman 2015; Curry 2005; Broman & Jäder 

2014; Blücker & Kindstrand 2014; Bengtsson 2013; Brandstedt 2013). För våra 

informanter är det viktigt att det finns kunskap om normkritik och att detta också 

avspeglas i bibliotekariernas bemötande. I informanternas berättelser lyfts också vikten 

av symboler och igenkänning fram; att det är viktigt att biblioteket och bibliotekarier 

på olika sätt signalerar att det finns kompetens inom hbtq-området.  

 

En annan aspekt som bidrar till informanternas svårigheter att hitta material med 

lesbiskt eller queert tema handlar om att materialet exponeras och/eller märks upp för 

dåligt. Även sökbarheten är en viktig bidragande faktor, som vissa informanter 

upplever som dålig. Andra saknar helt erfarenhet av att aktivt söka i katalogen. Flertalet 

användarstudier i den tidigare forskningen visar också, precis som vår studie, på just 

svårigheter som är kopplade till sökprocesser och tillgänglighet (jfr Stenback & 

Schrader 2012; Ericsson & Hvidén 2003; Lupien 2013; Pavlov & Westeman 2013). En 

annan viktig aspekt är betydelsen av anonymitet och diskretion som i olika perioder 

varit olika viktig för informanterna. I särskilt känsliga perioder, vilket för de flesta av 

informanterna är synonymt med ungdomsåren, har behovet av anonymitet varit stort 

och ibland också avgörande för om de har fått tillgång till det material de önskat. Detta 

går i linje med den tidigare forskning som diskuterarar anonymitetens konsekvenser för 

tillgängligheten (jfr Shelton & Winkelstein 2014; Skeggs et al 2004; Rothbauer 2007). 

Ambivalensen mellan synlighet och anonymitet är också närvarande när våra 

informanter talar om hyllutbrytningar. Inledningsvis är de flesta motvilliga till att 

biblioteken ska bryta ut och aktivt synliggöra hbtq-relaterade resurser. Detta grundar 

sig bland annat i en ovilja inför, eller ett motstånd mot, att konstrueras som annorlunda 

eller avvikande. Under samtalens gång framkommer det dock också flera positiva 
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aspekter och argument för ett synliggörande. Ett återkommande argument för en 

utbrytning hos våra informanter, är föreställningen att det skulle underlätta för dem att 

hitta det de vill ha.  

 

Anmärkningsvärt är att biblioteket verkar spela större roll för några av informanterna 

efter att de funnit trygghet i sin sexuella identitet. Detta menar vi måste delvis förstås 

utifrån att behovet av anonymitet inte längre är lika påkallat. Med en större inre 

självsäkerhet blir biblioteket också en säkrare, och mer given, plats att vända sig till. 

Samtidigt är det också intressant att trots att samtliga informanter i den här studien är 

vana biblioteksanvändare så är det få av dem som uttrycker att biblioteket varit någon 

form av startpunkt eller ögonöppnare när det gäller den egna sexuella identiteten. 

Snarare har biblioteket blivit betydelsefullt i ett senare stadie, under perioder av 

utforskande, och/eller perioder av större trygghet och stabilitet i den sexuella 

identiteten. 

6.1 Studiens styrkor och svagheter 
Som vi varit inne på tidigare är informantgruppen i den här studien på många sätt 

relativt homogen. Det skulle kunna säga något om vilka inom gruppen queera, lesbiska 

och flator som faktiskt använder biblioteket, lika mycket som det skulle kunna säga 

något om vilka som vill vara med i en sådan här studie. Det skulle också kunna säga 

något om vilka vi som författat den här uppsatsen är och vilka kanaler och nätverk som 

vi använder eller känner till. Med andra författare och andra kanaler skulle det 

empiriska materialet se annorlunda ut, möjligtvis skulle det rymma en större bredd av 

människor med mer varierade sociokulturella bakgrunder och erfarenheter. Att vi i den 

här studien enbart intresserar oss för erfarenheterna hos de som aktivt använder 

biblioteket har dock en viss betydelse. Det är troligt att en stor del, oavsett vilka kanaler 

som används för att hitta informanter, fortfarande kommer att utgöras av personer med 

någon form av akademisk bakgrund och/eller läsvana. Erfarenheterna hos de som inte 

använder biblioteket kommer vi inte åt med den här studien, och därmed inte heller 

deras eventuella anledningar de kan till detta. Hur behoven skulle kunna se ut för den 

här gruppen vet vi inte heller. Detta är en fråga för vidare forskning. 

 

Trots att vi inte ville att den här studien skulle handla uteslutande om unga 

biblioteksanvändare, har urvalet av informanter fallit sig så att alla utom en är i 20-30-

årsåldern. Resultatet skulle således potentiellt kunna se annorlunda ut för en annan 

åldersgrupp. Å andra sidan har merparten av informanterna gått igenom perioder i sina 

liv då den sexuella identiteten varit både mer och mindre framträdande och mer eller 

mindre stabil. På så sätt har studien fortfarande en viss bredd. Det skulle dock ha varit 

intressant att inkludera fler åldersgrupper. Även detta skulle kunna undersökas genom 

vidare forskning. 

 

Merparten av informanterna i den här studien har någon gång studerat genusvetenskap 

eller någon form av feministiska studier. Många av dem känner därför till, och har en 

förståelse för, de teoretiska resonemang och begrepp som hör till det 

genusvetenskapliga och queerteoretiska forskningsfält som vi bygger den här uppsatsen 

på. Detta har naturligtvis påverkat intervjusituationen. I några av samtalen har det blivit 

tydligt genom informanternas sätt att uttrycka sig på. Det kan handla om ordval, men 

också om vissa resonemang. Som vi varit inne på ryms det i informanternas uttalanden 
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en hel del föreställningar som många gånger är motsägelsefulla eller konkurrerande. I 

vissa fall är det enkelt att spåra dessa föreställningar till olika queerfeministiska 

diskurser. Den här diskursiva närvaron är ingenting som är unikt för informanterna i 

den här studien och det behöver inte nödvändigtvis vara något problematiskt. Det vi 

vill understryka är att samtalen får en annan karaktär än de kanske hade fått med en 

annan informantgrupp. Det är också möjligt att det har påverkat hur informanterna har 

uppfattat våra förväntningar på deras deltagande. 

 

Alla intervjuer utom två har genomförts på ett och samma bibliotek. Detta, att vi 

befunnit oss på ett specifikt bibliotek, har medfört att just den platsen har fått en 

framträdande position i förhållande till andra upplevelser av bibliotek generellt. När vi 

frågar om specifika erfarenheter kopplas ibland svaret till det specifika biblioteket. 

Exempelvis ställs ibland frågan om vi menar ”det här biblioteket?” när vi vill veta hur 

informanterna använder biblioteket mer allmänt. Vi är medvetna om att det specifika 

biblioteket har fått en framträdande roll. Samtidigt är informanterna uppvuxna på olika 

orter, mindre och större, och har bott på olika platser i landet, vilket i sin tur medför 

berättelser och erfarenheter från flera olika bibliotekssammanhang. Vårt 

intervjumaterial innefattar således upplevelser av alltifrån det lilla lokala biblioteket 

och olika skolbibliotek, till bibliotek i större städer, vilket ger ett bredare perspektiv. 

6.2 Förslag till implementering och vidare forskning 
Ett viktigt syfte med den här uppsatsen har varit att bidra till att fördjupa förståelsen för 

behoven hos biblioteksanvändare med andra sexuella identiteter än den dominerande 

heterosexuella. I förlängningen hoppas vi också att detta i sin tur kan bidra till en mer 

inkluderande biblioteksverksamhet. Som vi diskuterat tidigare är det alltid 

problematiskt att definiera behov. Än mer problematiskt blir det att sedan bygga en 

verksamhet på dessa identifierade behov. ”Om det är svårt att definiera vad man själv 

behöver utanför de erfarenheter man har”, skriver Thomsson (2006, s. 79), ”så är det 

ännu svårare att definiera vad någon annan behöver”. Även när någon vill väl så blir 

det inte alltid bra. Svårigheterna uppstår kanske framför allt i de fall där de som har 

makten att utforma verksamheten inte alls delar samma erfarenheter som de som 

verksamheten är tänkt att vara till för. Alternativen blir då antingen att bygga 

verksamheten på antaganden om ”de andras” behov, vilket alltid är vanskligt, eller att 

tillfråga målgruppen om deras behov, vilket även det kan vara problematiskt eftersom 

målgruppen inte kan annat än formulera behov som de känner till att de kan ha och som 

de tror att biblioteket kan svara upp emot. Dessutom är risken stor att skillnaderna inom 

gruppen osynliggörs och att vissa behov prioriteras före andra. Trots dessa svårigheter 

anser vi ändå att det är viktigt att resonera kring hur resultatet av den här 

undersökningen skulle kunna implementeras i praktiken. 

  

I det här avsnittet presenterar vi därför en lista på utvecklingsförslag som alla kan ses 

som operationaliseringar av en mer övergripande uppmaning, nämligen att vi anser att 

folkbibliotek, i de fall det är nödvändigt att välja, bör prioritera att jobba med 

synliggörande framför anonymitet, och detta framför allt när det gäller barn och unga. 

Vår undersökning visar att det under en utforskande period är viktigt med anonymitet. 

Samtidigt är nyfikenheten och behovet av bekräftande berättelser stort. Trots att 

samtliga informanter är vana biblioteksanvändare, är det ingen av dem som nämner 

biblioteket som första kontakt med alternativ till heteronormativiteten. Flera av 
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informanterna uttrycker också en önskan om att ha kommit i kontakt med den typen av 

alternativ tidigare. Med utgångspunkt i detta är våra förslag som följer: 

  

1. Arbeta aktivt med skyltning och exponering. Synliggör material med hbtq-

tematik, antingen via symboler eller utbrytningar eller både och. Arbeta också 

aktivt med detta när ni tipsar, hbtq-perspektivet behöver vara närvarande också 

i tips som gäller kärlek, fantasy eller historiska romaner. 

 

2. Arbeta aktivt med klassificering, ämnesord och taggar, samt med att informera 

användarna om hur de fungerar. Våra intervjuer visar på en diskrepans mellan 

vår och informanternas upplevelse av bibliotekskatalogers sökfunktioner när 

det gäller lesbiskt och queert material. En viktig aspekt att arbeta med är därför 

att undervisa i informationssökning. 

 

3. Utbilda personalen i normkritik och kommunicera sedan tydligt er kompetens 

till användarna genom exempelvis t-shirts eller pins. 

 

4. Jobba aktivt och medvetet med inköp. Var vaksam på vilka budskap som 

kommuniceras i de queera berättelserna. Se till att både ångest, rädsla, glädje 

och lust är representerade. 

  

5. Minimera exponeringen av känsliga uppgifter. Undvik att skriva ut namn på 

reservationer som ska hämtas. Använd istället exempelvis initialer. Överväg att 

ta bort alla avgifter på böcker som är klassificerade som hbtq, för att undvika 

att påminnelser med känsliga uppgifter går ut till vårdnadshavare. 

 

6. Använd ett normmedvetet språk. Förutsätt inte att alla lever eller vill leva i 

kärnfamiljer. Använd ”vuxna” istället för föräldrar, partner(s) istället för pojk- 

och flickvän o.s.v. När användare vill registrera sig för bibliotekskort eller 

liknande, låt personen själv fylla i könsidentitet. Det bör alltid finnas minst tre 

alternativ. Ju tydligare alternativ, desto tydligare statistik. 

 

När det gäller vidare forskning har vi redan varit inne på några tänkbara riktningar. Här 

presenterar vi tre områden inom vilka vi gärna skulle se en fördjupad forskning. Det 

första området handlar om att studera hur biblioteket arbetar med normer kring 

könsidentitet och könsuttryck. Trots att många bibliotek blir bättre och bättre på att 

jobba med hbtq-frågor, råder fortfarande en väldigt stark tvåkönsnorm. Icke-binära 

personer och transpersoner utsätts i hög grad för diskriminering i samhället i stort och 

många lider av psykisk ohälsa. Det här är en viktig målgrupp för biblioteket att nå och 

mer forskning kring detta skulle vara ett steg framåt. En annan fråga för vidare 

forskning handlar om icke-användare. I den här studien har vi enbart intresserat oss för 

erfarenheterna hos de som aktivt använder biblioteket. Vad betyder det egentligen att 

vara biblioteksanvändare, finns det några mönster eller återkommande erfarenheter 

som avgör varför någon blir eller inte blir biblioteksanvändare? Hur ser erfarenheterna 

och behoven ut hos icke-användare? Även här skulle det vara särskilt påkallat att titta 

på icke-binära personers och transpersoners upplevelser. Resultatet av vår studie har 

också gjort oss intresserade av att gå vidare med vissa av de teman som vi har 

identifierat. Vilken betydelse spelar till exempel biblioteksrummet när det gäller att nå 

hbtq-identifierade användare och tillfredsställa deras behov? Vi har en känsla av 
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rummets betydelse i det här sammanhanget är underskattat och skulle gärna se mer 

forskning med fokus på plats och miljö. 
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Bilaga 1. Arbetsfördelning 

Våra respektive arbetsinsatser när det gäller den här uppsatsen har från början till slut 

varit sammanflätade. Vi har gemensamt utarbetat syftet med uppsatsen och formulerat 

forskningsfrågor. Metodologiska och teoretiska perspektiv har vi därefter diskuterat oss 

fram till tillsammans. Vi har båda intervjuat ungefär lika många informanter vardera 

och därefter transkriberat inspelningarna enligt liknande fördelning. När det gäller 

själva analysen är det också något som vuxit fram genom en gemensam process. Där 

någon har skrivit ett längre avsnitt, har den andre varit delaktig genom kommentarer 

och redigering. Uppsatsens alla delmoment och den slutgiltiga helheten är således 

alltigenom ett resultat av en gemensam process. 
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Bilaga 2. Annons 

 
 

Identifierar du dig som lesbisk, flata 
eller queer? Vill du bidra till 

forskning och dela med dig av dina 
erfarenheter av bibliotek? 

 

Vi är intresserade av bibliotekets betydelse för personer med en 
normbrytande sexuell identitet, och vill därför intervjua 
biblioteksanvändare som identifierar sig som lesbiska, flator eller 
queera. Studien är en del av vår masteruppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
 

Intervjuerna beräknas ta ca 60 min och kommer att genomföras under 
februari och mars 2016. Intervjuerna utförs på plats i Malmö, alternativt 
via Skype. Dina erfarenheter är viktiga och vi hoppas att du vill bidra till 
forskningen genom att dela med dig av dem. Alla intervjuer kommer att 
hanteras konfidentiellt. 
 

Är du intresserad av att delta och vill veta mer om studien är du 
välkommen att kontakta oss: 
 

biblioteksforskning@gmail.com 

 

/Ida Holmlund & Matilda Falck,  
studenter vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

 
Handledare: Olof Sundin, olof.sundin@kultur.lu.se 
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Bilaga 3. Informerat samtycke 

Lund, 2016-02-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om deltagande i intervjustudie 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie om bibliotekets betydelse för dig 
som identifierar dig som lesbisk, flata eller queer. Undersökningen kommer att presenteras 
i form av en masteruppsats vid Lunds universitet. 

 

Undersökningens syfte  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka bibliotekets betydelse för 
utforskandet och utövandet av en icke-normativ sexuell identitet hos personer som 
identifierar sig som lesbiska, flator eller queera. Vi är intresserade av mångfalden av 
erfarenheter. I förlängningen är syftet att fördjupa förståelsen för behoven hos 
biblioteksanvändare med normbrytande sexuella identiteter, och därmed bidra till en mer 
användaranpassad och inkluderande biblioteksverksamhet. Din medverkan är därför 
viktig.  

 

Praktiskt genomförande 
Totalt kommer vi att genomföra ett tiotal enskilda intervjuer med biblioteksanvändare som 
själva identifierar sig som lesbiska, flator eller queera. Urvalet sker efter inkomna 
intresseanmälningar. Intervjuerna utförs på plats i Malmö, alternativt via Skype. 
Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut. Utskrifterna kan du sedan ta del av om 
du vill. Uppsatsen kommer att ventileras i mitten på maj 2016 vid ett seminarium vid Lunds 
universitet. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att vara fritt tillgänglig för allmänheten och 
publiceras elektroniskt i LUP - Lunds universitets digitala arkiv för vetenskapliga 
publikationer. 

 

Förväntningar på ditt deltagande 
Intervjuerna beräknas ta ca 60 minuter. Vi kommer att ställa ett antal frågor om dina 
personliga erfarenheter av att som lesbisk, flata eller queer använda bibliotek. Vi är 
intresserade av att höra dina berättelser och kommer inte att värdera eller ifrågasätta dina 
upplevelser. Det är helt okej för dig att avbryta, pausa, eller välja att inte svara på en fråga 
du upplever som obekväm på något vis.  
 
Alla intervjuer kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska riktlinjer, vilket 
innebär att ditt riktiga namn inte kommer att förekomma i uppsatsen. Eftersom materialet 
är ganska litet finns det ändå en möjlighet att någon läsare kommer att förstå vem du är. 
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Ditt deltagande i forskningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta din 
medverkan, utan närmare motivering, fram tills dess att uppsatsen blivit godkänd.  

 

Om oss som står bakom studien 
Vi som genomför den här studien heter Ida Holmlund och Matilda Falck. Vi är studenter 
på masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, respektive 
museologi (ABM) vid Lunds universitet. Den här intervjustudien genomförs inom 
ramarna för vår masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap.  

 
Om du har frågor eller synpunkter kring studien eller ditt deltagande kommer det att finnas 
utrymme för diskussion i samband med intervjutillfället. Det går också bra att kontakta 
oss innan eller efter själva intervjun är genomförd. 

 
Tack för din medverkan! 

 
/Ida Holmlund & Matilda Falck, 
Masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, respektive museologi (ABM)  
Institutionen för kulturvetenskaper 
Lunds universitet 
E-post: biblioteksforskning@gmail.com 
Tel: XXXXXXXXXX 
 
Handledare: Olof Sundin 
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap 
Institutionen för kulturvetenskaper 
Lunds universitet 
E-post: olof.sundin@kultur.lu.se 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

Inför intervjun: 

Vi skulle vilja be dig att göra en lista på vad som är eller har varit betydelsefullt för dig 

när det gäller din queera/lesbiska/flatiga identitet. Det kan vara allt i livet, stort som 

smått! Skriv gärna ned och ta med till intervjun. 

 

INTERVJUGUIDE 

Den här intervjun kommer att kretsa kring dels bibliotek och erfarenheterna av 

bibliotek, och dels kring sexuell identitet och dina erfarenheter och upplevelser av detta. 

Först: har du några frågor eller funderingar innan vi börjar? 

 

1. Berätta lite kort om dig själv!  

(Vilket är ditt pronomen? Hur gammal är du? Var bor du? Har du bott på andra ställen? 

Vad är din sysselsättning? Vad gör du på fritiden?) 

 

Den sexuella identiteten 

2. Hur skulle du definiera din sexuella identitet? Vad betyder det (lesbisk/flata/queer) 

för dig? Har du alltid definierat dig på det sättet? När hände det, hur kom det sig? Vill 

du berätta om den processen? Är du öppen med den här identiteten för vänner och familj 

idag? Är det viktigt för dig att definiera dig? 

3. Inom forskning och populärkultur brukar en ibland tala om s.k. queera communities. 

Skulle du säga att du har ett nätverk omkring dig där du känner dig trygg? Om ja, hur 

hittade du dit? Vad betyder den här tryggheten för dig? Om nej, vad skulle det betyda 

att ha det för dig? 

 

4. Vi bad dig att ta med en lista på saker som varit/är betydelsefulla för dig när det 

gäller din queera/lesbiska/flatiga identitet, vill du presentera den! Är det något på denna 

lista som varit/är mer viktigt än annat? Vilken funktion/roll skulle du säga att 

biblioteket fyller eller har fyllt för dig när det gäller just din sexuella identitet? Om 

biblioteket inte fyller en funktion, varför tror du det är så? 

 

Bibliotekets användningsområden och relationen till bibliotek 

 

5.  Berätta lite om senaste gången du använde eller besökte ett bibliotek! Vad gjorde du 

då? 

 

6. Vilka bibliotek brukar du använda? Är det någon särskild avdelning du använder mer 

regelbundet/återkommande? Hur ofta brukar du använda bibliotek? Har du använt 

bibliotek mer eller mindre i perioder? Hur kommer det sig isf? Hur brukar du använda 
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bibliotek, vilka funktioner är viktiga för dig? (behov) Vad är det som gör att du trivs 

på/med biblioteket? 

 

7. Du berättade lite innan om hur du brukar använda biblioteket för att… Kan du minnas 

nån händelse eller situation då du använt biblioteket just kopplat till din sexuella 

identitet på något sätt? Finns det någon sådan händelse som märker ut sig som särskilt 

givande eller särskilt otillfredsställande. Har något varit svårt? Har du någon gång känt 

dig kränkt, utpekad eller illa bemött? På vilket sätt? Vad förväntar du dig av bibliotek 

på den här punkten? Lever biblioteken upp till dina förväntningar? 

 

8. Finns det några kritiska perioder eller situationer när det gäller din sexuella identitet, 

då biblioteket varit särskilt betydelsefullt för dig? Vad är det då som har varit viktigt? 

På vilka sätt? Om biblioteket inte hade funnits, vad hade du gjort då tror du? 

 

9. Upplever du att du kan vara med och påverka verksamheten på bibliotek? Har du 

något exempel på detta?  

 

10. Skulle du säga att du är delaktig när det gäller saker som händer på biblioteket? 

Brukar du till exempel betygsätta böcker, kommentera Facebook-inlägg och liknande? 

Vad är det som gör att du (inte) är (mer) delaktig? 

 

Informationssökning 

 

11. Om du utgår din sexuella identitet, händer det att du letar material av olika slag, 

t.ex. litteratur eller filmer, som har med det att göra? (i allmänhet) Vad är det isf för 

material och hur/var letar du? Hittar du det du söker?  

 

12. Har du använt bibliotekets samlingar för något som är relaterat till din sexuella 

identitet?  

Om ja, på vilket sätt tycker du att det är relaterat till din sexuella identitet, eller vad 

skulle det kunna bidra med? Minns du när du första gången upptäckte att biblioteket 

hade resurser som kunde vara relevanta just för din sexuella identitet? Hur gick det till? 

Vad kände du då? 

 

13. Skulle du säga att du letar efter andra saker nu, när du identifierar dig som XX, 

jämfört med andra perioder i ditt liv då du varit mer osäker på din identitet, eller 

identifierat dig på ett annat sätt? Hur skiljer det sig isf? 

 

14. Hur uppfattar du utbudet idag av medier på bibliotek när det gäller lesbisk eller 

queer sexualitet? Om du har använt bibliotek under en längre tid, har du upplevt någon 

skillnad i utbud eller tillgänglighet över tid just när det gäller material kopplat till din 

sexuella identitet? 

 

15. De senaste åren har allt fler bibliotek valt att ha en Regnbågshylla, har du stött på 

det någon gång? (Om inte förklarar vi konceptet.) Vad är dina tankar kring detta? 
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Bemötande och service 

 

16. Vad förväntar du dig av ett hbtq-kompetent bibliotek? Hur märks det att ett bibliotek 

är hbtq-kompetent? 

 

17. Brukar du/har du någon gång konsulterat en bibliotekarie för att få hjälp att hitta 

material relaterat till din sexuella identitet? Brukar du isf få den hjälp du förväntar dig? 

Hur uppfattade du mötet med bibliotekarien? Om du inte konsulterat en bibliotekarie, 

varför inte? Vad är viktigt i bibliotekariernas bemötande och kompetens för att du ska 

känna dig bekväm i att konsultera en bibliotekarie? 

 

18. Om du fick bestämma, hur skulle ditt drömbibliotek se ut? Vad skulle vara viktigt 

för att göra det intressant för dig och få dig att känna dig trygg? Vad saknar du på 

biblioteken idag? 

 

Avslutning: Är det något mer du skulle vilja tillägga? 


