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Abstract: By examining the websites of fourteen public libraries using 

qualitative content analysis this study aim towards 

knowledge about how the libraries market that they have 

implemented a LGBTQ-certification on their library 

websites. This study is based on the following research 

questions: How and in which ways has the library which has 

implemented an LGBTQ-certification market this on its 

website? How has the library, which has implemented a 

LGBTQ-certification marketed services and materials aimed 

at the targetgroup on its website? With the answers to these 

questions as a basis the study strives to investigate how the 

libraries marketed and made the certification visible on their 

websites. The results of the study show that the libraries 

showed their implemented LGBTQ-certification differently 

and with varying degrees of visibility and marketing. Some 

of the libraries in the study do not show anything at the 

library´s website neither that they have implemented a 

LGBTQ-certification nor that the library have materials or 

other services for the targetgroup. Other libraries have a wide 

scope of marketing and visibility of LGBTQ- materials and 

services towards the targetgroup. 
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1. Inledning 

 
Det finns ett uttalat mål för folkbiblioteken att finnas till för alla, det står både i 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) och finns uttalat i bibliotekens handlingsplaner. En 

grupp i samhället som ofta är osynlig på många sätt är de som brukar benämnas som 

hbtq, som står för homo-, bi, trans- och queer-personer. Gruppen kan inte anses vara 

homogen utan det kan vara personer som i mer eller mindre utsträckning identifierar sig 

som tillhörande gruppen eller att man sympatiserar med det som HBTQ står för. 

Bibliotek har börjat att intressera sig för att genomföra hbtq-certifieringar för att möta 

biblioteksbesökarna utifrån deras förutsättningar och behov. Att lyfta fram och 

synliggöra att det finns personer som inte tillhör en majoritet har stor betydelse för de 

personer som tillhör minoriteten. Det blir ett erkännande och ett ställningstagande från 

den institutionen som tydligt och öppet visar att i den här lokalen och i det här 

sammanhanget är minoriteten en del av det andra och att man är välkommen.  

 

RFSL är en förkortning för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande arbetar med att 

genomföra hbtq-certifieringar av olika verksamheter i samhället. Det kan vara t.ex. 

ungdomsmottagningar, vårdcentraler, olika kommunala förvaltningar eller bibliotek. 

Vid en sökning på hur många folkbibliotek som hade valt att göra en hbtq-certifiering så 

fann jag att det var sexton bibliotek som gjort det när jag besökte RFSL:s hemsida den 

13 oktober 2019, av de sexton biblioteken var några bibliotek filialer till huvudbibliotek 

(RFSL, 2019). 

 

Det fanns inte så mycket debatterat om hbtq-certifieringar i bibliotekstidningar som jag 

sökt igenom men jag fann en artikel i biblioteksbladet som skrevs 2014. Det gjordes en 

enkätundersökning där man skickade ut enkäter till samtliga 290 kommuner i Sverige 

och cirka 200 bibliotek svarade att de inte hade någon strategi när det gäller hbtq-

gruppen. Fler bibliotek hade dock någon form av skyltning, programverksamhet eller 

medier som var inköpta och riktade sig till hbtq-frågor. Många av de bibliotek som 

svarade att de inte hade någon strategi för hbtq-frågor hänvisade istället till sina 

likabehandlingsplaner. Enligt artikelförfattaren Annika Hamrud finns risk för att 

bibliotek gör saker i det lilla och att man i den dagliga verksamheten blandar in hbtq-

perspektivet utan en mer genomtänkt plan kan vara normerande istället för normkritiskt. 

Att ha en normkritisk hållning är inte att man vill upphäva normerna som finns utan att 

vara kritisk till de normer som är förhärskande i samhället och att granska och 

ifrågasätta dom (Hamrud, 2014).  

 

Flera folkbibliotek har valt att genomföra hbtq-certifieringar. Att göra det innebär att i 

samverkan med RFSL genomgå en utbildning som sen ska leda fram till en 

handlingsplan som biblioteket sen ska följa och utvärdera. Utbildningen löper över en 

fem månaders tidsperiod och kostar cirka 5 000 kronor per person som deltar. För att få 

en certifiering krävs att hela personalen deltar i utbildningen. Efter genomförd 

utbildning ska personalen få verktyg för att kunna få syn på och agera utifrån ett 

normkritiskt tänkande och agerande. Det ska leda till en verksamhet som bemöter alla 

besökare på ett likvärdigt sätt, att man inte på förhand har ett förhållningssätt gentemot 

personen man möter utan att man möter alla förutsättningslöst oavsett vem personen är.  

 

RFSL redovisar på sin hemsida vilka verksamheter som har gjort hbtq-certifieringar 

samt vilka verksamheter som är på gång att genomföra sådana. RFSL började med hbtq-
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certifieringar år 2008 och har genomfört certifieringar på över 400 verksamheter 

(RFSL, 2019).  

 

Sveriges regering (Regeringskansliet, 2019) gjorde en storsatsning 2019 för att stärka 

hbtq-personers rättigheter. Regeringen stärker den nationella planen mot rasism och 

hatbrott med 10 miljoner per år från år 2020. Ytterligare 14 miljoner per år från år 2020 

ska stärka arbetet med hbtq-personers rättigheter med en särskild extra förstärkning på 

ytterligare 10 miljoner per år för åren 2021 och år 2020. Regeringen har även beslutat 

att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att skapa 

mötesplatser för unga hbtq-personer.  

 

Att stärka förutsättningarna för unga hbtq-personer utgår från regeringens målsättning 

att stärka lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck. Undersökningar som myndigheten MUCF har gjort visar att unga hbtq-

personer avstått från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla att bli dåligt 

bemötta. Unga hbtq-personer är mer utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse 

med andra unga (Regeringskansliet, 2019). 

 

En rapport om unga hbtq-personers fritid beställd av Ungdomsstyrelsen (numera 

MUCF), genomfördes av RFSL som gjorde en kvalitativ undersökning där 22 unga 

hbtq-personer deltog. Några av de saker som de svarande lyfte fram som behövde 

förbättras var möjligheter till kontaktskapande samt möjligheten att hitta relevant 

information på internet. Även platser där unga kan mötas utan att behöva vara rädda för 

att utsättas för dåligt bemötande eller hotfulla situationer. Behov av att kunna hitta 

kultur, film och musik som speglade livet som hbtq-person var också sånt som de 

svarande efterfrågade (Ungdomsstyrelsen, 2014). 

 

Jag anser att bibliotek är för många en fristad och ett andningshål i tillvaron. Att känna 

sig välkommen och sedd är för de allra flesta personer en förutsättning för att man ska 

vilja komma tillbaka. Om du är en person som tillhör eller sympatiserar med hbtq-

frågorna är det extra viktigt att få ett synligt budskap att på den här platsen i det här 

rummet finns utrymme för personen att vara sig själv samt i ett bibliotek hitta böcker 

och annat som riktar sig till hbtq-området. Biblioteken har en möjlighet att påverka 

situationen för hbtq-personer och efter att en hbtq-certifiering genomförts inneha 

kunskap om vad som behöver åtgärdas för att bättre bemöta och tillgodose hbtq-

personers behov. 

 

 1.1 Problemformulering 
 

Vid efterforskningar i databaser som jag gjort så saknas det studier om hur folkbibliotek 

som genomfört en hbtq-certifiering marknadsför på sin webbplats om sitt hbtq-

perspektiv. Det är överlag ett litet forskningsunderlag kring folkbibliotek i Sverige och 

hbtq-certifiering. Folkbibliotek har börjat att bli mer intresserade av att genomföra hbtq-

certifieringar och det är en stor satsning för biblioteket både vad det gäller tid och 

pengar. När jag började studera vad som fanns skrivet om folkbibliotek som genomför 

hbtq-certifiering väcktes också intresset kring vad som händer efter att certifieringen är 

klar. Blir det en tydlig skillnad i till exempel marknadsföringen hos biblioteket? 

Kommer det vara lättare att få information om att biblioteket har material eller tjänster 

som riktar sig till hbtq-personer? Webbplatsen för ett bibliotek fungerar ofta som ett 
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skyltfönster för verksamheten och är en viktig kanal för att profilera sig som bibliotek. 

Att biblioteket tydligt visar målgruppen att de har gjort en hbtq-certifiering visar på ett 

ställningstagande från bibliotekets sida att det står för inkludering av minoriteter. Jag 

har valt att avgränsa mig till folkbibliotek som har genomgått en hbtq-certifiering för att 

undersöka hur de marknadsför hbtq-perspektivet via sina webbplatser. Efter att en 

verksamhet genomgått en hbtq-certifiering så inräknas även arbetet med webbplatsen så 

även den bör ha påverkats. Då det saknas tidigare forskning inom området kan den här 

studien vara ett stöd för bibliotek som i framtiden vill genomföra satsningar inom ett 

särskilt område och mot en målgrupp och hur biblioteket därefter kan arbeta med sin 

webbplats för att marknadsföra detta. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att ge en ökad kunskap om hur folkbibliotek som genomfört hbtq-certifieringar 

arbetar med sin webbplats för att synliggöra och marknadsföra hbtq-perspektiv.  

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

Hur och på vilka sätt har folkbiblioteket som genomfört en hbtq-certifiering visat detta 

via sin webbplats?  

 

Hur har folkbiblioteket som genomfört en hbtq-certifiering marknadsfört tjänster och 

material riktad till målgruppen hbtq på sin webbplats?   

 

1.3 Avgränsningar 

 
I teorigenomgången kommer jag att fokusera på de delar av marknadsföringsteori som 

behandlar marknadsmixen: 

 

• Platsen som i den här studien avgränsas till de utvalda bibliotekens webbplats 

• Produkten och den tjänst som tillhandahålls 

• Tjänstekvalité 

• Målgrupp och målgruppsanpassning. 

 

I undersökningen studeras webbplatsens innehåll ur dessa perspektiv. Jag kommer inte 

att studera webbplatsens utseende, gränssnitt eller liknande aspekter. Jag är medveten 

om att design och annat har betydelse för hur besökaren av webbplatsen bedömer 

innehållet och dess värde. Jag har dock valt att avgränsa mig till att studera innehållet. 

Utifrån min begäran till de fjorton folkbibliotek som tillfrågades om jag kunde få ta del 

av deras handlingsplaner som de har skrivit efter sina hbtq-certifieringar, så mottog jag 

sju handlingsplaner. Jag kommer att ta med dessa i mitt material som ett ytterligare 

diskussionsunderlag när jag sammanställer resultatet från respektive bibliotek. Då jag 

endast undersöker de utvalda bibliotekens webbplatser under en begränsad tidsperiod 

kan jag inte uttala mig om hur det har sett ut på webbplatserna före eller efter den period 

som varit med i undersökningen. Bibliotekens fysiska rum och platser studeras inte 

heller i den här undersökningen, så jag kommer endast kunna uttala mig om vad 

respektive bibliotek eventuellt marknadsför till målgruppen på deras webbplats under en 

begränsad tidsperiod. 
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Undersökningen omfattar fjorton folkbiblioteks webbplatser vars bibliotek har 

genomgått en hbtq-certifiering. I de fall ett huvudbibliotek har ett filialbibliotek som har 

genomgått en hbtq-certifiering kommer endast huvudbibliotekets webbplats att 

undersökas.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 
 

I föregående avsnitt presenterades uppsatsens ämne och dess relevans inom 

forskningsfältet. Därefter följde en problemformulering vars syfte är att tydliggöra vad 

som ska undersökas. I nästa kapitel kommer en redogörelse över tidigare forskning och 

en genomgång av annan för ämnet relevant litteratur. I kapitel tre presenterar jag den 

teori som är uppsatsens teoretiska ramverk. I det fjärde kapitlet följer en 

metodgenomgång för insamlingen av materialet samt för analys av empirin. Även 

forskarrollen och etiska överväganden finns med i det fjärde kapitlet. I kapitel fem 

redovisas resultatet av den insamlade empirin och i kapitel sex följer analys samt 

tolkning av empirin utifrån uppsatsens frågeställningar och för uppsatsen vald teori. 

Även tidigare forskning inom området används i kapitel sex för analys och tolkning. 

Uppsatsens sjunde kapitel avslutas med slutsatser samt förslag till fortsatt forskning. 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 
När jag började att undersöka vad som är skrivet tidigare inom området så fann jag en 

del uppsatser som behandlar folkbibliotek och hbtq. Ämnet är nytt inom biblioteks- och 

informationsvetenskapsområdet så det jag i första hand fann var kandidatuppsatser och 

magisteruppsatser. Det här kapitlet tar upp hur Svensk biblioteksförening arbetar för att 

hjälpa bibliotek att arbeta med hbtq. Ett annat exempel på biblioteksarbete och hbtq har 

Sofie Samuelsson skrivit om. Sofie arbetade tidigare på det första hbtq-certifierade 

biblioteket i Sverige. Kapitel 2.1 är inte forskningsgrundad text utan tjänar som 

bakgrundslitteratur i ämnet bibliotek i Sverige och hbtq. I kapitel 2.2 tas ett 

internationellt perspektiv upp där forskningen kommit längre kring hur bibliotek arbetar 

med hbtq-personer. Slutligen tar kapitel 2.3 upp tidigare studier som gjorts om 

folkbibliotek och marknadsföring.  

 

Det har skrivits en kandidatuppsats om hbtq och folkbiblioteket och vilken roll 

biblioteket kan spela för hbtq-personer och att det kan vara svårt för användare som 

identifierar sig med gruppen hbtq att hitta material på biblioteket som speglar deras 

intressen (Broman & Jäder, 2014). 

 

En annan kandidatuppsats skriven av Klaar & Åberg (2016) som heter ”En härlig 

blandning av människor både på scen och i publiken. Om strategier för 

programverksamheten hos HBTQ-certifierade bibliotek”, handlar om 

programverksamhet på bibliotek och hbtq. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie där 

fyra bibliotekarier som arbetar på hbtq-certifierade folkbibliotek intervjuas. 

Bibliotekens arbete med att ta fram program som riktar sig till hbtq-gruppen studeras 

utifrån vilka strategier som används. Det som framkommer av uppsatsen är bland annat 

att många av de programpunkter som tagits med i programmet hos de undersökta 

biblioteken var riktade till hbtq-personer men det var inte marknadsfört på det viset. De 

ansvariga på biblioteken ville inte särskilt peka ut programpunkten på det sättet, och 
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programpunkten kunde även vara av ett mer allmänt intresse och då ville inte den som 

var ansvarig för marknadsföringen endast tilltala en målgrupp.  

 

Det finns ett flertal andra studentarbeten både på kandidatnivå och magisternivå som 

behandlar frågan hbtq och bibliotek men ingen som jag kunde finna som undersökt  

bibliotek och hur de använder sin webbplats för att marknadsföra sig mot hbtq-personer.  

 

2.1 Biblioteksarbete och hbtq i Sverige  
 

Svensk biblioteksförening (2018) har skrivit en informationsbroschyr som ska vara ett 

stöd för bibliotek som arbetar med hbtq i sin verksamhet. Broschyren är framtagen med 

råd och förslag hur biblioteket kan arbeta på ett systematiskt och medvetet sätt med 

förändringsarbetet. Det står bland annat att arbete med hbtq-frågor ska ses som 

kvalitetshöjande för biblioteksarbetet och att biblioteket blir till ett föredöme för andra 

aktörer i samhället för kommunala-, regionala-, statliga- samt internationella aktörer.  

Svensk biblioteksförening har bildat ett expertnätverk inom hbtq-frågor som stödjer och 

informerar bibliotek om hur biblioteket kan arbeta med hbtq-kompetens samt hur man 

kan arbeta normkritiskt och med inkluderande arbetsmetoder. 

 

Sofie Samuelsson (2016) har skrivit boken Normkritik, HBTQ och folkbibliotek: Ett 

försök. Sofie arbetade på Hallonbergens bibliotek som var det första folkbiblioteket som 

blev hbtq-certifierat i Sverige. Att ha ett normkritiskt förhållningssätt kan enligt 

Samuelsson (2016) innebära att arbeta på ett jämställt sätt utan att reproducera en 

heteronorm och ett mål med att arbeta normkritiskt är att uppnå ett förhållningssätt och 

bemötande som är likvärdigt och inkluderande. Det förhållningsättet ska sen fortplanta 

sig i bibliotekets verksamhet när det kommer till biblioteksrummet, medierna, 

informationsmaterialet, programverksamheten samt andra verksamheter. Även hur 

bibliotekets personal arbetar med bemötandet med användare, besökare och personalen 

emellan är en viktig del av detta. Samuelsson (2016) skriver vidare att det är en 

pågående process att arbeta vidare med biblioteket efter att det fått en hbtq-certifiering. 

Som verksamhet blir man inte färdig med sitt arbete att verka för inkludering och att 

förhålla sig normkritiskt.  

 

I en jämförelse med museers arbete med mångfald samt inkludering skriver Samuelsson 

(2016) att bibliotek kan ta till sig och arbeta på ett liknande sätt. Ett av exemplen som 

nämns är att arbetet med hur man kommunicerar är viktigt utifrån symbolvärdet och att 

kommunikationen om hbtq-perspektivet ska kommuniceras på ett självklart och stolt 

sätt. Ett av de andra exemplen är att hbtq-frågorna inte ska lyftas och kommuniceras av 

ett fåtal personer utan att det ska finnas med bland prioriterade frågor och att ledningen 

är involverad.  

 

Kulturrådet har lyft bibliotekens roll som extra viktig i arbetet med hbtq-frågorna och  

det finns behov för att stödja biblioteken att köpa in material med hbtq-tema, och att 

utveckla bibliotekens roll i synliggörandet för hbtq-personers villkor (Samuelsson, 2016 

s 28).  

 

En aspekt som framkommer i Åse Hedemarks (2018) studie där unga berättar om vad 

de önskar sig mer av i biblioteket är att man ska kunna hitta hbtq-hyllan lättare. Det är 

flera av deltagarna i studien som efterlyser att biblioteket ska bli bättre på att skylta och 
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marknadsföra just hbtq-materialet (Hedemark, s. 54). 

 

2.2 Bibliotek och hbtq i ett internationellt perspektiv 
 

Winkelstein (2019) skriver om hur bibliotek kan medverka till att skapa en 

välkomnande och positiv attityd för unga personer. Winkelstein (2019) har genomfört 

en studie där hon intervjuat tjugotvå personer, det var unga personer, folkbibliotekarier 

samt andra personer som arbetar med ungdomar. De ungdomar som hon pratat med 

lever i hemlöshet och utanförskap på grund av att de tillhör hbtq-gruppen och att deras 

föräldrar inte accepterar dem när de har berättat om sin sexualitet. Att känna sig säker 

var en mycket central del av ungdomarnas verklighet och biblioteket kunde fungera som 

en fristad under dagtid där personalen på biblioteket var viktiga vuxna som bemötte 

dem med respekt och erkännande.  

 

En annan studie som tar upp bibliotekens betydelse för personer inom hbtq-gruppen är 

skriven av Day (2013). Författaren beskriver hur ett mindre bibliotek på landsbygden i 

Australien satte upp affischer med texten att här är alla välkomna och respekterade. 

Texten trycktes på en regnbågsflagga. Det kan tyckas vara en liten sak men för personer 

som tillhör hbtq-gruppen kan det betyda mycket. Många personer och i synnerhet yngre 

personer upplever sin vardag som riskfylld och att de utsätts för hot och mobbning eller 

andra trakasserier. Bibliotek och dess personal kan då bli platser samt innebära 

mänskliga kontakter där de kan känna sig trygga samt att de kan söka material som visar 

att de också tillhör och att de kan hitta berättelser som de kan identifiera sig med (Day, 

2013).  

 

2.3 Bibliotek och marknadsföring  
 

Wadenheim (2012) har i sin kandidatuppsats Marknadsföring av folkbibliotek i teori 

och praktik: En studie av marknadsföringsarbetet på två folkbibliotek studerat hur två 

folkbibliotek marknadsför sin verksamhet och hur bibliotekarierna på biblioteken 

resonerar kring marknadsföringsarbetet. Studien är gjord med observationer av det 

fysiska biblioteksrummet, granskning av bibliotekens webbplatser och tryckt 

marknadsföringsmaterial samt genom att intervjua två bibliotekarier som har tilldelats 

ansvar för marknadsföringsarbetet på respektive folkbibliotek. Några slutsatser som 

Wadenheim (2012) kommer fram till är att det skulle vara önskvärt med mer tid och 

pengar för att kunna höja nivån på marknadsföringsinsatserna samt att det hade varit bra 

om flera bibliotekarier som var ansvariga på andra folkbibliotek kunde träffas och 

utbyta erfarenheter. Webbplatsen nämns särskilt som ett utvecklingsområde, både vad 

det gäller dess uttryck och design men även vilket innehåll den har samt vilka 

målgrupper man ska vända sig till. De två folkbibliotek som var med i undersökningen 

hade rätt tilltagna resurser när det gällde marknadsföring både vad det gäller tid och 

pengar, men som Wadenheim (2002) konstaterar krävs det förutom resurser även 

engagemang och stöd inom bibliotekets organisation för att bli framgångsrik med sin 

marknadsföring.   

 

Fredrik Thorén (2006) har skrivit en magisteruppsats som heter Folkbibliotek och 

marknadsföring- En undersökning av marknadsföring på åtta svenska folkbibliotek. Det 

är en intervjustudie och en dokumentstudie av officiella dokument som finns hos de 

undersökta biblioteken. Författaren av uppsatsen kommer bland annat fram till att de 
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undersökta biblioteken inte använder sig av marknadsföringsteorier i sitt arbete med 

marknadsföring samt att det fanns en tendens att biblioteken mer marknadsförde 

enskilda aktiviteter eller delar av verksamheten än att man marknadsförde hela 

verksamheten. Ett annat resultat som studien visade var att det ofta saknades 

styrdokument hos de undersökta biblioteken för en mer långsiktig marknadsföring.  

 

En annan magisteruppsats som är skriven av Carin Carlzén (2004) med titeln Kan en 

lockande och informativ webbplats marknadsföra ett bibliotek? Tankar om 

webbplatsens roll i stadsbiblioteks marknadsföring har undersökt hur bibliotekets 

webbplats fungerar som marknadsföringsplats samt hur webbplatsen fungerar som 

tjänsteförmedlare. Studien har även för avsikt att undersöka om de ansvariga för 

webbplatsen är medvetna om webbplatsens betydelse i det avseendet. Författaren 

undersökte åtta stadsbiblioteks webbplatser utifrån en dokumentanalys samt 

genomförde sju intervjuer. Några av resultaten som framkom var att vissa av de 

tillfrågade inte betraktade webbplatsen som en plats för marknadsföring medan en 

annan åsikt var att webbplatsen fungerade som en kanal för att nå ut till målgrupper som 

biblioteket annars inte når ut till.   

3. Teori  
 

Teoriavsnittet kommer att behandla teorier för att kunna studera och belysa de resultat 

som uppsatsen kommer fram till.   

 

Att marknadsföra sig via sin webbplats är en självklarhet för många folkbibliotek idag, 

frågan är dock om hur medveten handling det är från bibliotekens sida hur det ska gå till 

och enligt vilka principer? Marknadsföringsteorier har funnits länge och i mångt och 

mycket var de i början till för att marknadsföra produkter och har därefter utvecklats till 

att i lika stor utsträckning handla om att marknadsföra tjänster.  

 

3.1 Marknadsföring 

 
En marknadsföringsteori som har en hel del år på nacken men som fortfarande används 

och modifieras är marknadsmixen eller fyra P som McCarthy (1964) tagit fram. Samma 

modell används även idag inom marknadsföringsteori, marknadsmixen har fortsatt att 

utvecklas men har också behållit det mesta av sina grundläggande drag (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2017 s. 58-59). Den kan användas i studier av tjänster likväl som 

produkter. Pris som är ett av de P i den ursprungliga modellen kommer inte användas i 

den här studien, folkbibliotek har som grunduppdrag att inte ta betalt för sina tjänster 

och därmed anser jag inte att det är väsentligt för den här uppsatsen att ta med pris. 

 

Ursprungligen i marknadsmixen är det product, place, price och promotion, som är de 

fyra P: na. Produkt kan vara en framtagen produkt men också en tjänst. Mycket av det 

som avser produkt handlar om att man tar fram rätt produkt eller tjänst för den utvalda 

målgruppen eller marknaden. Det kan röra sig om hur man förpackar produkten, hur den 

görs till ett varumärke och hur den standardiseras. Plats handlar om att en produkt eller 

tjänst måste finnas till hands för att en person ur målgruppen ska kunna ta den till sig 

och använda den. Eller som de Sáez (2002) beskriver, på alla sätt och på alla ställen där 

produkten görs tillgänglig. Promotion är det som avser metoder för hur man 

kommunicerar med målgruppen om produkten och om platsen samt om priset. När man 
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skapar en marknadsmix är alla delarna viktiga och en grundlig kännedom om kunden 

eller målgruppen är också en viktig del. Kunden eller målgruppen är dock inte en del av 

marknadsmixen (McCarthy, 1964 s. 38-40). 

 

I den här studien kommer jag att betrakta målgruppen som hbtq-gruppen och att 

biblioteken genom att ha genomfört hbtq-certifieringar skapat sig en god grund för att 

marknadsföra sig mot målgruppen.  

 

Det omgivande samhället påverkar politiska beslut, lagar, resurser och ekonomi. Den 

redan existerande kontext som man för in sin marknadsmix i har stor betydelse för hur 

väl man lyckas med införandet av marknadsmixen. Traditioner och värderingar som 

redan finns i miljön är viktigt att förhålla sig till och förstå (McCarthy, 1964 s. 48-50). 

 

En produkt eller tjänst som inte håller måttet påverkar de andra områdena i 

marknadsmixen. Att ha en bra promotion kan inte väga upp för en dålig produkt eller 

tjänst (McCarthy, 1964 s. 319). Att förpacka produkten eller tjänsten har ofta en stor 

effekt på hur den tas emot av målgruppen liksom att förstå vilka behov som finns och 

anpassa förpackningen därefter (McCarthy, 1964 s. 364).   

 

Att platsen är avgörande för kunden är inte en underdrift, om inte produkten eller 

tjänsten finns tillgänglig på en plats vid det tillfälle som kunden efterfrågar den så 

upphör produkten eller tjänsten att vara väsentlig för den tilltänkta målgruppen 

(McCarthy, 1964 s. 437).  

 

Promotion är beskrivet av McCarthy (1964), som vilken metod som helst som berättar 

för kunderna om marknadsmixen. Hur den promotion som sen används ser ut beror på 

produkten och eller tjänsten som är inblandad, vilket mål verksamheten har med 

marknadsmixen och vilka verktyg och medel som finns tillgängliga. Målet med 

promotion kan sammanfattas med att informera, övertala och eller påminna om 

marknadsmixen framtagen av företaget eller institutionen. Företaget eller institutionen 

kan också vilja framhålla sig själv (McCarthy, 1964 s. 639). 

 

En bok skriven av de Sáez (2002) som heter Marketing concepts for libraries and 

information services tar upp hur väsentligt det är att bibliotek förstår värdet av att 

marknadsföra sina tjänster och att kärnan av det som bibliotek har att erbjuda är 

information. En viktig aspekt för bibliotek när de ska planlägga sin 

marknadsföringsstrategi är att ta reda på hur de bäst kan växa och bli bättre på att 

marknadsföra sig inom sitt område. De behöver ställa sig frågorna; Vilken slags 

verksamhet är det som biblioteket driver? Vart ska vi? Vilka grupper ska vi finnas till 

för? Vilka behov som användarna har ska vi tillfredsställa? (de Sáez, 2002 s.29-31).  

 

Marknadsföring för ett företag eller en organisation är en form av process. De Sáez 

(2002) beskriver bibliotekens uppgift att ta fram sina egna måldokument för att 

tydliggöra vilka prioriteringar och mål man har med sin service (de Sáez, 2002 s. 19). 

Att ha en marknadsföringsplan hjälper företaget eller organisationen att uppnå sina mål. 

Kotler & Armstrong (1991) beskriver processen utifrån olika steg som följer efter 

varandra. Det första steget är att analysera marknadsmöjligheterna. Efter det fastställer 

man vilken efterfrågan är. I detta steg gör man också en marknadspositionering, en 

målgruppsanpassning samt en marknadssegmentering. I det tredje steget gör man en 

marknadsmix utifrån att designa produkten, prissätta den, bestämma placering och 
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marknadsföring av produkten. Det sista steget handlar om att ta hand om och förvalta 

marknadsföringsinsatserna. Att analysera och utvärdera konkurrerande 

marknadsstrategier och planera, utveckla och organisera marknadsföringsprogrammet 

(Kotler & Armstrong, 1991 s. 41). Att utföra en marknadssegmentering är att dela upp 

och fastställa olika grupper av människor i kategorier utifrån vilka - karaktäristika, 

behov och beteenden de har.   

 

Som ett tillägg till de fyra P som McCarthy (1964) tog fram tidigare så behövs fler 

områden tas upp. De Sáez (2002) har ytterligare tre P som är väsentliga att ta med vid 

marknadsföring av bibliotek. De beskrivs som people, physical evidence och process. 

 

• People- som handlar om de personer som spelar en roll i leveransen av service 

• Physical evidence som står för den omgivning och miljö kring leveransen av 

service och de påtagliga representationerna som till exempel broschyrer 

• Process-är de aktiviteter som är inblandade vid serviceleveransen 

 

Vidare tar de Sáez upp att bibliotek behöver ta fram olika marknadsmixer beroende på 

vilken målgrupp som man ska vända sig till (de Sáez, 2002 s.52-53).  

 

3.2 Marknadsmixen  

 
Nedan följer en beskrivning av marknadsmixens olika delar som kommer att användas 

som teoretiskt underlag till studien. Det finns även mer utförlig beskrivning efter de 

olika beståndsdelarna i marknadsmixen om hur teorin kommer att användas vid studiet 

av bibliotekens webbplatser. 

 

3.2.1 Produkt 

 

Bibliotekets tjänster är produkten då allt som biblioteket kan erbjuda till användare eller 

presumtiva användare är att anse vara en produkt. Det är av största vikt att det 

presenteras på ett attraktivt sätt så att det uppfattas som omsorgsfullt framtaget, aktuellt 

för användaren och även att personalen som representerar produktens tillhandahållande 

är kunniga och motiverade att presentera produkten (de Sáez, 2002 s.57). Bibliotekens 

webbplats är en produkt och ett utmärkt sätt att utöva promotion. Att ha en uppdaterad 

webbplats och att låta den vara underhållande, tilltalande och rik på innehåll för 

användarna är ett måste för alla bibliotek eller andra informationsaktörer idag. Att veta 

hur man attraherar och håller kvar besökare på webbplatsen är viktigt. Det kan vara till 

exempel genom att låta besökarna känna att innehållet riktar sig till just dem, att det är 

framtaget för just den användargruppen, eller att uppmuntra till att besökarna ska ge 

feedback på innehållet kan vara ett annat sätt att bygga lojalitet och intresse kring 

webbplatsen. Det är viktigt att man som besökare upplever att man får ut något av värde 

när man besöker webbplatsen. För många organisationer och företag är webbplatsen ett 

billigt sätt att nå ut med sitt budskap men för att besökarna ska vilja återkomma och 

tycka att de får tillbaka något av värde behövs resurser och att närvaro läggs på 

webbplatsen (de Sáez, 2002 s.148-150). 

 

I mitt fall kommer produkten att vara bibliotekets webbplats som visar utbud riktat till 

hbtq-gruppen. Visar webbplatsen upp tydligt att det på biblioteket finns material att låna 

med hbtq-innehåll? Riktar sig webbplatsen till hbtq-gruppen när det handlar om 
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programverksamhet? Finns det mer information att hämta från andra webbplatser som 

biblioteket tipsar om via länkar?  

 

3.2.2 Plats 

 

På samma sätt som biblioteket erbjuder en fysisk plats för besökarna så är webbplatsen 

en minst lika viktig plats som dessutom går att besöka dygnet runt. Webbplatsen bör 

påvisa samma identitet och uttryck som biblioteket strävar efter att uppvisa i det fysiska 

rummet. Alla länkar som finns på webbplatsen måste underhållas och fungera så att de 

når den destination som länken avser och lovar besökaren. För att vara välfungerande 

som webbplats ska den vara uppbyggd kring en väl genomtänkt plan. Hur vill man nå 

ut? Vem är det man riktar sig till? Det ska kännas som ett professionellt och väl 

omhändertaget ställe man besöker. De webbplatser som är enkla att överblicka och 

förstå är de som genererar besök och återkommande besök, om det innebär allt för 

mycket scrollande på en webbplats så hittar inte besökarna det som de söker och de 

lämnar webbplatsen utan att hitta information (de Sáez, 2002 s.151-153). 

 

Jag kommer att undersöka webbplatserna som plats och hur de påvisar att biblioteket 

har genomgått en hbtq-certifiering. Finns det regnbågsmarkeringar eller logotyp som 

påvisar att biblioteket genomfört en hbtq-certifiering? Finns det textmaterial som 

informerar om vad en hbtq-certifiering innebär och vad biblioteket vill att en sådan ska 

bidra med till verksamheten? Håller biblioteket vad det lovar i form av att alla länkar 

som ska leda till andra webbplatser eller till andra sidor på den egna webbplatsen 

fungerar?  

 

3.2.3 Promotion/ Påverkan 

 

Som tidigare nämnts är påverkan alla aktiviteter som kommunicerar fördelarna med 

tjänsterna eller produkterna. Att som ett bibliotek agera utifrån PR, public relations är 

enligt de Sáez (2002) ett effektivare och mer lämpligt sätt att arbeta med påverkan. Att 

vara en serviceinstitution som lyckas med god PR innebär att ha engagerad personal och 

att personalen inser värdet av den service de ger till besökarna är ett första steg på 

vägen. Att planera sin PR insats och att hålla fast vid den under tid kan betyda mycket 

mer än annonsering som oftast är dyrt och sker under en kortare period. När biblioteket 

planerar sin PR insats behöver de tänka på vilka som är deras målgrupper? Vad vill de 

ha för agerande eller beteende från sina målgrupper? Vilka budskap ska kommuniceras? 

Vilka kanaler är effektiva att kommunicera via? Vilka resurser behövs? (de Sáez, 2002 

s.80-81). Kotler (2003) beskriver PR och hur mycket mer effektivt det kan vara att 

använda sig av det jämfört med reklam och annonsering. Ett verktyg som Kotler (2003) 

kallar PR-pencils som är användbart för att belysa olika delar i PR arbetet. Det är 

publiceringar, evenemang, samhällsfrågor, identitetsmedia, lobbying och investeringar i 

social välfärd (Kotler, 2003 s.132-133).  

 

I studiet av de utvalda bibliotekens webbplatser kommer jag att studera hur biblioteket 

har anpassat sin marknadsföring till målgruppen. Finns det marknadsföringsinsatser 

som riktar sig särskilt till målgruppen? Har biblioteket uppmaningar till målgruppen att 

den ska agera eller delta på något sätt?  
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3.2.4 Personer 

 

De anställda är en viktig och stor del av framgången om man ska lyckas med sin 

marknadsföringssatsning. Om en besökare eller en kund känner att personalen är 

uppmärksam, vänlig och villig att ge service är avgörande för om personen vill komma 

tillbaka samt rekommendera andra att besöka stället. Bibliotekspersonal som har ett gott 

självförtroende och som förstår värdet av den service som ges till besökaren är mycket 

viktiga som delar i PR verksamheten (de Sáez, 2002 s.75-76). Kotler (2003) går längre i 

sin beskrivning av hur viktig personalen är genom att slå fast att de anställda är 

affärsrörelsen eller företaget. Det är de anställda som kan göra att man lyckas med 

marknadsföringsplanerna eller inte och att de anställda också är kunder som ska 

behandlas med respekt och uppskattning (Kotler, 2003 s.10-11).  

 

Personerna bakom arbetet med att marknadsföra på bibliotekets webbplats är 

nyckelpersoner för att det ska bli en fungerande och bra marknadsföringsinsats. Det är 

de som kan förverkliga de beslut som tagits att och hur marknadsföringen ska ske på 

webbplatsen.  

 

3.2.5 Processer 

 

Det som avses som processer är hur organisationer arbetar med sin leverans av service 

och det kan se olika ut beroende på vilken organisation det handlar om. De Sáez (2002) 

beskriver hur biblioteken bör ha en uppfattning och en marknadsstrategi för varje 

målgrupp. Det är också väsentligt att förstå hur förutsättningarna förändras i de olika 

segmenten som marknadsmixen består av. Ett aktivt förhållningssätt behövs för att hålla 

marknadsmixen levande och intressant för målgruppen (de Sáez, 2002 s.56-58). Ofta 

underskattas den tidsåtgång som behövs för att genomföra även mindre 

marknadsföringsåtgärder, både tid och energi som personalen lägger ned behöver 

prioriteras. Det blir inte ett väl genomfört arbete om personalen förväntas att göra det 

mellan sina ordinarie arbetsuppgifter. De Sáez (2002) skriver vidare att för att förstå vad 

som sker under tiden som marknadsföringsinsatsen pågår så behöver biblioteket ha en 

tydlig bild av vem man vill nå, vilka som kan definieras som icke användare och att det 

finns uppsatta mål med marknadsmixen/ marknadsföringsinsatsen. Att sen följa upp och 

utvärdera är något som man bör ha med sig redan från början på planeringsstadiet. 

Efterforskningar om hur målgruppen uppfattar insatsen och att ta med sig de svar man 

får in i den fortsatta planeringen av insatsen är också viktigt (de Sáez, 2002 s.57-58). 

Kommunikation både internt och externt är avgörande faktorer för att det ska bli 

lyckade insatser. Många bibliotek har inte avsatt tillräckligt mycket medel för sina 

marknadsföringsinsatser, det som också påverkar är att biblioteken ofta ingår i en större 

organisation som har egna åsikter och regelverk för hur marknadsföringen ska utformas. 

I de fallen behövs det en hel del lobbying och bra kontakter med ansvariga för att kunna 

påverka och styra över de delar som rör bibliotekets marknadsföring (de Sáez, 2002 

s.77). 

 

Folkbiblioteken har den kommunala politiska verkligheten att ta hänsyn till och ofta 

finns det uttalade bestämmelser om hur den gemensamma marknadsföringspolicyn ska 

se ut. Det kan både vara ekonomi, resurser i form av tid som påverkar hur mycket det 

enskilda biblioteket arbetar med sin marknadsföring, men det kan även vara personer i 

organisationen som har makt och inflytande över processerna som påverkar.  
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3.3 Relationsmarknadsföring 

 
Evert Gummesson (2006) har skrivit en bok som heter Relationsmarknadsföring Från 4 

P till 30 R. Mycket av tidigare marknadsföringsteori fokuserar på produkten och på 

kommunikation med många. Gummesson (2006) för in en mer personlig syn på 

marknadsföringen och belyser vikten av relationerna mellan den som säljer och 

konsumenterna. En stor förändring som skett i och med internets tillkomst är att 

interaktion, nätverk och relationer förändras mellan kunderna eller mottagaren av 

marknadsföringsinsatserna.  

 

Gummesson (2006) vill ha en syn på marknadsföring som är mer individanpassad och 

skräddarsydd till mottagaren. En skillnad mellan tjänster och varor som Gummesson 

(2006) tar upp i sin bok är att tjänster inte är materiella, och att tjänster inte är lika 

standardiserade som produkter, att tjänster inte kan lagras samt att produktionen av 

tjänster sker i samma stund som de konsumeras och att konsumenten är delaktig i 

produktionen av tjänsten (Gummesson 2006 s. 325). De 30 R som Gummesson (2006) 

redogör för i boken står för olika relationer som kan uppstå i olika situationer och ska 

spegla vad man kan tänkas behöva i en anpassad relationsmarknadsföring. Relationerna 

är indelade i olika kategorier och är i många fall beskrivna utifrån praktiska situationer 

och boken kan användas som en handbok vid marknadsföring. Huvudrubrikerna för 

relationerna är: 

 

• Klassiska marknadsrelationer 

• Speciella marknadsrelationer 

• Relationer utanför marknaden 

• Megarelationer 

• Nanorelationer 

 

Vissa relationer bygger på innehåll, andra bygger på allianser och den relation som är 

aktuell för mig att använda i uppsatsen kallas ”E-relationen” som bygger på överföring 

innefattar begrepp som relationer, nätverk och interaktion. Den tidigare 

marknadsplatsen som var fysisk har kompletterats och på vissa håll ersatts av den 

elektroniska marknaden. Det Gummesson (2006) framhåller som styrkan med internet 

och möjligheterna att marknadsföra via nätet är att interaktion är möjligt i mycket högre 

utsträckning där personer med lika intressen och bakgrund har möjlighet att samverka. 

Även dialogen mellan kunder, leverantörer och andra förbättras tack vare ”E-relationen” 

. Internet tjänar som ett komplement till redan existerande infrastruktur och Gummesson 

(2006) vill varna för en övertro på att internet ska ta över allt från andra existerande 

kanaler och media.  

 

Grönroos (2003) beskriver hur marknaden mer och mer lägger betydelse vid att 

marknadsföra tjänster, gränsen mellan varor och tjänster blir suddigare. Företag och 

organisationer behöver visa kunderna att de både kan erbjuda varan och tjänsterna runt 

omkring varan. I sin marknadsföring ska båda delarna finnas med och att erbjuda en 

produkt är inte längre tillräckligt för att konkurrera på marknaden (Grönroos, 2003, s.5-

7). 
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Marknadsmixen och det som tidigare i kapitlet har redovisats om plats och produkt 

kommer att vara ett teoretiskt underlag för att undersöka och analysera innehållet på 

bibliotekens webbplatser. Hur biblioteket synliggör och visar att det har genomfört en 

hbtq-certifiering samt att biblioteket har material och innehåll på webbplatsen som 

vänder sig till målgruppen hbtq. Även hur innehållet presenteras på webbplatsen 

undersöks och hur webbplatsens länkar fungerar.  Promotion är den del av 

marknadsmixen som i uppsatsen används för att undersöka bibliotekens sätt att 

kommunicera med målgruppen hbtq och det innehåll som biblioteket har att erbjuda. 

Personer och processer är viktiga i marknadsföringssammanhang och är med och 

påverkar hur resultatet av marknadsföringen blir och hur webbplatsen sköts om, 

uppdateras och presenteras. Relationsmarknadsföring och interaktivitet samt hur 

dialogen är med webbplatsens besökare tas också med i uppsatsens teoretiska ramverk.  

4. Metod 

 
Jag besökte bibliotekens webbplatser under perioden den 18 oktober till den 18 

november 2019. Jag genomförde en kvalitativ innehållsanalys där jag samlat in 

dataunderlaget genom att ha ett frågeschema (se bilaga 1) som jag har sammanställt 

utifrån den teori jag har valt samt utifrån de frågeställningar jag har. Efter att data har 

samlats in sammanställde jag resultatet och genomförde en kodning av materialet samt 

letade efter mönster. Analysarbetet består av att analysera de resultat som jag har funnit 

och att jämföra resultatet utifrån likheter och skillnader samt att leta efter förklaringar 

till mönster som jag hittat (Fejes, A. & Thornberg, R. 2015 s.34-35). Jag har använt mig 

av en metod som kallas ”ethnographic content analysis”, i den metoden gör forskaren så 

att hen hela tiden återvänder till och omvärderar de teman och kategorier som kommit 

fram efter genomgången av materialet. Till att börja med bekantar man sig som forskare 

med materialet och går sen vidare och tar fram ett antal kategorier som sen styr 

insamlingen av data. Efter det skapas ett frågeschema med de termer som formulerats i 

kategorier. I analysen så återvände jag till materialet flera gånger och såg över de teman 

och kategorier som kommit fram i resultatet. Syftet är att vara systematisk och analytisk 

utan att låsa sig vid det som framkommer ur processen (Bryman, 2011, s. 505-506).  

 

Valet av kvalitativ metod är lämpligt i uppsatsen för att studera en mindre grupp 

webbplatser som har vissa egenskaper gemensamma. Kvalitativ forskning strävar efter 

djup framför bredd. Mängden av insamlade data används för att beskriva mönster och 

innebörd (Bryman, 2011, s. 340-347). Det insamlade empiriska materialet är för litet för 

att kunna göra några anspråk på att vara generaliserbart. Uppsatsen och dess 

dokumentanalys får ses som ett bidrag till fortsatt forskning inom området. 

 

Jag sökte fram varje biblioteks webbplats via sökmotorn Google där jag skrev 

bibliotekets namn i sökrutan, därefter gick jag igenom webbplatsernas innehåll och det 

som biblioteket skrev i text eller visade i bildmaterial som vände sig till målgruppen 

hbtq. En del av det som jag fann på webbplatserna var i ett gränsland för målgruppen. 

Det var inte uttalat att materialet eller programaktiviteten vände sig till målgruppen hbtq 

men innehållet skulle kunna tolkas så utifrån min erfarenhet i ämnet. Vid de tillfällena 

som sådant material eller bilder fanns så valde jag att inte ta med det i resultatet då det 

fanns för stort tolkningsutrymme huruvida det är ett material som vänder sig till 

målgruppen eller inte.  
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Jag sände e-post till de fjorton biblioteken och bad dem att skicka de handlingsplaner 

som de sammanställt efter att hbtq-certifieringen var klar. Sju bibliotek återkom med 

sina handlingsplaner. De övriga hade olika skäl till att inte vilja skicka sina 

handlingsplaner, några av biblioteken var i en period där de avvaktade en omcertifiering 

och ansåg därmed inte den första handlingsplanen skulle ge så mycket. Ett av 

biblioteken svarade att de inte skulle göra någon omcertifiering och därmed inte längre 

skulle vara hbtq-certifierade. Ett annat bibliotek ansåg att de skulle vara alltför lösryckt 

att bara skicka över sin handlingsplan, att det skulle vara ryckt ur sitt sammanhang. Ett 

bibliotek ansåg att det inte det var motiverat att skicka sin handlingsplan då alla som 

arbetat fram den nu hade slutat sin anställning på biblioteket.  

 

Jag studerade de utvalda folkbibliotekens webbplatser utifrån hur de synliggör och 

marknadsför hbtq-perspektivet. Jag studerade även webbplatserna utifrån vilka tjänster 

och produkter som marknadsförs mot målgruppen. De bibliotek som är utvalda har alla 

genomgått en hbtq-certifiering. Från RFSL och deras webbplats har jag funnit de fjorton 

folkbibliotek som genomfört hbtq-certifieringar (RFSL, 2019). 

 

Webbplatsen: Utifrån frågeschemat (se bilaga 1) studeras om bibliotekens webbplatser 

visar på något sätt att biblioteket genomfört en hbtq-certifiering. Finns det tydliga 

symboler som riktar sig till målgruppen? Finns där beskrivande texter om vad det 

innebär att biblioteket har genomfört en hbtq-certifiering? Speglas hbtq-certifieringen 

med logotyp eller något annat som visar att biblioteket genomfört en hbtq-certifiering?  

Studiet av webbplatsen kommer att ske utifrån hur den marknadsför innehållet riktat till 

hbtq-gruppen. Är det innehållsrikt eller innehållsfattigt eller saknas det innehåll helt och 

hållet? Är det svårt att hitta fram till det som riktar sig till hbtq-gruppen? Krävs det att 

man klickar eller scrollar mycket på webbplatsens sidor?  

 

Tjänster: Vad erbjuder man till målgruppen? Finns det tjänster som erbjuder böcker 

eller annat material riktat till målgruppen? Finns det tjänster som programverksamhet 

som riktar sig till målgruppen? Har webbplatsen länkar för målgruppen? Annat?  

 

Aktualitet: Är det uppdaterade länkar som fungerar och länkar vidare på ett bra sätt? 

Har webbplatsens sida uppdaterats så att det är aktuell information på sidan?  

 

Interaktivitet: Finns det uppmaningar på webbplatsen att besökaren ska ge feedback 

eller komma med inköpsförslag? Annat som uppmanar till återkoppling?  

 

4.1 Forskarrollen och etiska överväganden 

 
Jag har ett stort intresse för minoriteter och deras röst och möjlighet att påverka i 

samhället. Jag har ett stort antal vänner som själva definierar sig vara hbtq-personer. Det 

kan göra att jag både har mycket kunskap om de förhållanden som påverkar hbtq-

personer och hur de uppfattar sin omgivning samt att jag är medveten om att jag har en 

förförståelse som jag beaktar i mitt arbete med studien. Alla folkbiblioteks webbplatser 

som jag studerar kommer att redovisas anonymt. För att upprätthålla anonymiteten så 

markerar jag det enskilda biblioteket med en siffra från siffran ett till siffran fjorton. 

Min avsikt med studien är inte att påvisa det enskilda bibliotekets tillkortakommanden 

utan att studera hur det kan se olika ut på de olika webbplatserna utifrån vilka 

marknadsföringsinsatser biblioteket har gjort.  
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5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av insamlingen och sammanställningen av resultatet 

från studierna av webbplatserna. Bibliotekens webbplatser har numrerats för att 

redovisningen ska kunna ske på ett anonymt sätt. Biblioteken kodades med ett nummer 

från nummer ett till nummer fjorton. Vid de datum som jag besökt de olika 

webbplatserna är de resultat som redovisas, det kan vara annorlunda vid nästa tillfälle 

man besöker webbplatsen. Resultaten är därmed att betrakta som ögonblicksbilder. Det 

förekommer olika mycket redovisning från varje enskilt biblioteks webbplats då 

förekomsten av innehåll skiftade mycket. Resultaten redovisas med det enskilda 

bibliotekets eget sätt att skriva HBTQ. 

 

5.1 Bibliotek nummer ett 

 
När man kommer till förstasidan på bibliotekets webbplats så finns det en rubrik med 

namnet regnbågsbiblioteket. När man klickar på rubriken kommer man till en sida med 

boktips, det är skönlitteratur för vuxna och facklitteratur för vuxna med regnbågstema. 

Längre ned på sidan är det boktips som är för barn och ungdom. På webbplatsen finns 

en rubrik där det står ”Om HBTQ-certifieringen” men det är ingen klickbar rubrik så 

man kan inte komma vidare och få reda på mer om bibliotekets hbtq-certifiering. De har 

ingen programverksamhet alls på bibliotekets webbplats som riktar sig direkt till 

målgruppen. Det saknas kommunikation eller andra budskap som biblioteket använder 

sig av för att marknadsföra sig till målgruppen. Det finns inga uppmaningar eller någon 

inbjudan till målgruppen om att den kan komma med feedback eller att man kan lämna 

inköpsförslag.  

 

Bibliotek nummer ett har bifogat sin handlingsplan. De skriver bland annat att de vill 

förmedla en värdegrund som biblioteket står för genom att tydligt inkludera alla 

besökare såväl i det fysiska rummet som på bibliotekets webbplats. Bemötandet på 

biblioteket ska vara öppet, respektfullt och inkluderande. Bibliotekets personal ska ha 

en gemensam benmötandekod mot besökare och låntagare. Biblioteket vill utveckla och 

fortsätta den interna kommunikationen och kompetensen när det gäller normkritiskt 

tänkande i personalgruppen. I handlingsplanen står att biblioteket ska ha skyltning som 

är hbtq-relaterad både i det fysiska rummet och på webbplatsen vid Pride1 samt vid 

andra relevanta tillfällen. Det ska märkas i katalogen och på medierna på biblioteket 

med regnbågsmärkningar. Biblioteket vill utmana besökare på biblioteket angående 

normer och normkritiskt tänkande.  

 

5.2 Bibliotek nummer två 
 
Efter ett tag hittar jag innehåll som riktar sig till målgruppen, det ligger under fliken tips 

och inspiration när man är på webbplatsens första sida. På första sidan finns även 

loggan längst ned på första sidan som visar att biblioteket har genomfört en hbtq-

certifiering (se bilaga 2).  När jag klickar på regnbågshyllan i fliken ”tips och 

inspiration” så finns det boktips för barn och vuxna blandat under rubriken personalen 

 
1 Pride är benämningen på årligen återkommande demonstrationer som förekommer i Sverige men också 

andra länder för att manifestera och propagera för människors rätt att vara stolt över sin sexuella identitet 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Priderörelsen). 



18 

 

tipsar. Där finns också en kortare text som beskriver bibliotekets mål och ambitioner 

med att ha genomfört en hbtq-certifiering. På samma sida finns också en länk till en 

pdf-fil som innehåller ett mer utvecklat material som visar titlar på böcker, filmer, 

böcker för barn, unga samt för vuxna med tema som riktar sig till målgruppen. När det 

handlar om arrangemang så listas det under rubrikerna målgrupper vuxna, ungdom och 

barn. Inget av arrangemangen har ett uttalat hbtq-perspektiv när jag besöker bibliotekets 

webbplats. 

 

Biblioteket har valt att lägga material till målgruppen under fliken ”tips och inspiration” 

och därefter kommer man till regnbågshyllan. Det är inte ett tydligt sätt att 

kommunicera med målgruppen om var de kan hitta material och annan information som 

riktar sig till dem. Bibliotekets webbplats har redovisat när den senast uppdaterades och 

länken fungerar och länkar vidare som den ska. Biblioteket uppmanar besökaren att 

återkomma till biblioteket om man vill ha fler tips på böcker eller annat.  

 

5.3 Bibliotek nummer tre 

 
På webbplatsens första sida så finns det en flik som heter ”Hbtq”, när man klickar på 

den så öppnas det fyra underrubriker; ”HBTQ- boktips”, ”HBTQ-certifiering”, 

”Regnbågsbiblioteket” och ”Regnbågshyllor”. När man klickar på den första rubriken 

”HBTQ-boktips” så kommer man till en sida som har tre rubriker; ”HBTQI+ tips från 

bibliotekarierna”, ”HBTQI+ tips från ungdomshyllan” och ”Nya böcker med HBTQI+ 

perspektiv”. Under varje rubrik finns böcker med titlar, författarens namn och bilder på 

böckerna som det tipsas om.  Nästa rubrik i fliken är ”HBTQ- certifiering” där man 

förklarar om hur och varför biblioteket har gjort en hbtq-certifiering samt beskriver vad 

normkritik handlar om. Vidare beskrivs hur man genom att arbeta med normkritik vill 

biblioteket att fler besökare ska känna sig inkluderade och välkomna. Biblioteket ska 

vara en plats där man känner sig sedd och respekterad oberoende av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, livsåskådning, 

funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Nästa flik som heter 

”Regnbågsbiblioteket” redovisar ytterligare information om varför biblioteket tycker att 

det är viktigt att ha gjort en hbtq-certifiering, där står även om regnbågsflaggan och dess 

betydelse som symbol för kampen att få vara den man är utan att mötas av 

diskriminering hot och våld. På samma sida står det om litteraturens betydelse för 

meningsskapande och för identifikation och att biblioteket satsar på att ha ett rikt utbud 

av hbtq-litteratur. I den sista fliken som heter ”Regnbågshyllor” finns praktiska tips på 

hur man söker fram hbtq-litteratur i katalogen och hur pedagoger kan arbeta med hbtq-

temaböcker. Informationen är tydligt redovisad om hur katalogen har ändrats på 

biblioteket för att det lättare ska gå att söka fram hbtq-litteraturen. Det saknas 

programverksamhet eller annat som vänder sig till målgruppen hbtq. 

 

5.4 Bibliotek nummer fyra 

 
Redan på första sidan på bibliotekets webbplats är det en stor logga som visar att 

biblioteket är Hbtq-certifierat, (se bilaga 2) det är den logga som en verksamhet får efter 

att genomgått RFSL:s hbtq-certifiering. Under den finns tre rutor med rubrikerna läs 

mer, filmtips och boktips. Den första rubriken handlar om att man kan läsa mer om 

hbtq-certifiering och det står att där ska finnas flera länkar som har med hbtq att göra. 

När man klickar på den så kommer man till en sida med flera länkar som har innehåll 
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som riktar sig till målgruppen. Den andra rubriken handlar om hbtq-filmtips där länkas 

man vidare till en sida med filmtips och det är antingen dvd-filmer som går att låna på 

biblioteket eller genom bibliotekets strömningstjänst. På samma sida finns fler länkade 

sidor som har med hbtq att göra de länkarna är ”Hbtq mer information”, ”Hbtq boktips”, 

”Hbtq länkar” och ”Hbtq ordlista”. Alla länkar fungerar och man kommer vidare till 

andra sidor på webbplatsen och till de webbplatser som länkas vidare från bibliotekets 

webbplats. ”Hbtq mer information” innehåller en beskrivning av hbtq-certifieringen och 

bibliotekets skäl till att ha gjort den. ”Hbtq boktips” länkar till en av de andra 

huvudrubrikerna, ”Hbtq länkar” presenterar ett flertal länkar för olika intresseområden 

och andra organisationer med hbtq-tema. ”Hbtq ordlista” innehåller olika ords 

förklaring som är relevanta för hbtq personer och andra som vill lära sig mer om ämnet. 

Det finns även en länk till RFSL:s hemsida för den som vill fördjupa sig ytterligare i 

ämnet. När man klickar på rubriken program hösten 2019 från första sidan på 

webbplatsen så kommer man till en presentation av bibliotekets hbtq-certifiering och 

vad den betyder för biblioteket. Det är med stolthet som man visar att biblioteket är 

hbtq-certifierat, man till och med skriver ut att man ”yvs” över att man genomgått en 

hbtq-certifiering. I programbladets första del skriver bibliotekschefen om vad hbtq-

certifieringen betytt för bibliotekets personal och att man vill att hbtq-certifieringen blir 

till en naturlig förlängning av kommunens värdegrund- att alla ska bemötas med 

öppenhet, respekt och ansvar. 

 

Bibliotek nummer fyras handlingsplan beskriver att de vill vara en plats som är trygg 

och välkomnande och att regnbågsflaggan samt marknadsföring av hbtq-certifieringen 

ska upplevas som en symbol för verksamhetens kunskap och arbete med normkritik. 

Människor som tillhör utsatta grupper i samhället ska känna sig särskilt välkomna och 

ingen ska känna sig osynliggjord. När biblioteket har gått igenom hur det ser ut i 

verksamheten efter att biblioteket genomfört hbtq-certifieringen så framkommer bland 

annat att hbtq-perspektivet saknas i dokument som styr verksamheten och att 

bibliotekets programverksamhet attraherar en relativt homogen grupp. Biblioteket 

konstaterar att det saknas litteratur i vissa ämnen samt att bemötandet både internt och 

externt behöver arbetas med så att det lyfts upp och medvetandegörs när man 

slentrianmässigt förhåller sig till besökare utifrån ett heteronormativt språkbruk, och att 

man vill lyfta frågor kring jargong. Ett annat område som lyfts som viktigt för 

verksamheten är att både den fysiska samt den digitala miljön ska vara inkluderande och 

att utbudet ska vara mångfacetterat samt att det ska marknadsföras på ett inkluderande 

sätt.  

 

5.5 Bibliotek nummer fem 

 
Från webbplatsens första sida får man scrolla ned till botten på sidan för att se loggan 

som visar att biblioteket är hbtq-certifierat (se bilaga 2). När man sen klickar på loggan, 

vilket inte är självklart att man ska göra, så länkas man vidare till en sida som 

informerar om att biblioteket är hbtq-certifierat och om vad en hbtq-certifiering innebär. 

Man kan även gå via rubriken ”Om oss” där det finns en flik som heter ”Hbtq” som gör 

att man länkas vidare till sidan med mer information om hbtq innehållet. Där finns sen 

rubriker som länkar vidare till ”regnbågsbiblioteket” där det finns ytterligare länkar till 

regnbågsbiblioteket barn; unga; vuxna. Under varje länk kommer man vidare till en 

presentation av bibliotekets böcker och medier med hbtq-tema. De har inte bara tagit 

några få titlar utan visar många med olika inriktning och tema. Där finns även tips på 
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böcker och filmer. Det finns en förklaring för besökaren om hur man ska leta i 

katalogen efter hbtq-material. Boktipsen har flera titlar uppräknade och på andra språk 

än svenska. Under fliken arrangemang finns inte hbtq-personer med som en av 

målgrupperna. Barn, unga och vuxna är de målgrupper som biblioteket har tagit med på 

webbplatsen. När jag besökte bibliotekets webbplats fanns inga programaktiviteter som 

var särskilt utmärkta som att de riktade sig till hbtq-gruppen.  

 

5.6 Bibliotek nummer sex 
 

Längst ned på webbplatsens första sidan finns loggan om hbtq-certifiering som när man 

klickar på den gör att man länkas vidare till information om att biblioteket har gjort en 

hbtq-certifiering (se bilaga 2). Det är inte självklart att det är genom att klicka på loggan 

som gör att man kommer vidare till en annan sida på webbplatsen. När man länkas 

vidare kommer man till en informationssida om vad det innebär att biblioteket har 

genomgått en hbtq-certifiering.  Det finns även en länk vidare till RFSL:s webbplats. 

Under fliken ”arrangemang” och om man väljer visa fler sidor kommer man till en länk 

som heter ”stadsbibliotekets hbtq månad”. Under september månad har biblioteket valt 

att ha flera hbtq-arrangemang. Jag ser inga andra länkar som visar boktips eller andra 

tips på material eller något annat som har ett hbtq-tema. Biblioteket marknadsför inte 

till hbtq-gruppen tjänster eller material förutom under september månad och då är det 

med några olika programarrangemang.  

 

5.7 Bibliotek nummer sju 

 
På bibliotekets webbplats finns ”HBTQ” med under fliken ”ålder och målgrupp”.  Det 

finns inga andra symboler eller något annat på bibliotekets första sida som visar på att 

biblioteket gjort en hbtq-certifiering. När man klickar på ”HBTQ” så kommer man till 

en sida som informerar om bibliotekets hbtq-certifiering och vad biblioteket strävar 

efter. Det finns möjlighet att lämna inköpsförslag på sidan. En ordlista över hbtq-

begrepp finns också med. Längre ned på samma sida finns boktips med rubrikerna; 

”HBTQ-bilderböcker”, ”HBTQ- för 5-12 år”, ”HBTQ-för unga” och ”HBTQ- för 

vuxna”. Det finns även länkförslag till två föreningar med hbtq-tema. Båda länkarna 

fungerar och länkar vidare till respektive webbplats. Det finns inga programaktiviteter 

under året 2019 som har ett hbtq-tema, eller riktar sig till målgruppen.  

 

Bibliotek nummer sju har bidragit med sin handlingsplan där biblioteket bland annat 

skriver att de vill att alla besökare på biblioteket ska känna sig bekräftade och trygga 

och att alla i personalen ska uppleva arbetsmiljön som inkluderande. Om webbplatsen 

skriver de särskilt att den behöver gås igenom för att säkerställa att den visar på ett 

önskat budskap. Om den inte gör det ska bilder och ordformuleringar bytas ut eller 

ändras.  

 

5.8 Bibliotek nummer åtta 
 

Det finns inget på webbplatsens första sida som visar på att man genomgått en hbtq-

certifiering, inget som länkar vidare eller tipsar om hbtq-relaterat material. När man går 

in på fliken ”fler evenemang” och sen klickar på böcker kommer det en ny rubrik som 

heter ”Regnbågshyllan” där det tipsas om böcker med hbtq-inriktning.  När man skriver 
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hbtq i sökfältet så kommer det upp en hel del böcker och annat material som har 

relevans med hbtq.  

 

5.9 Bibliotek nummer nio 

 
På webbplatsen finns logotypen (se bilaga 2) som visar att biblioteket genomgått en 

hbtq-certifiering, när jag klickar på den så länkas man vidare till RFSL:s webbplats med 

information om hur en hbtq-certifiering går till. Om man klickar på fliken om 

biblioteket så finns där ett val som heter ”Hbtq” och om man klickar på den rubriken 

kommer man till en sida som beskriver bibliotekets arbete med hbtq-certifieringen och 

information om vad det innebär att biblioteket har genomfört en certifiering. I löpande 

text står det att man kan klicka på ordet ”regnbågsbiblioteket”. Det är inte som ett 

understruket ord eller på annat sätt markerat att det är på det ordet man ska klicka. När 

man klickar på ordet så kommer man vidare till ”Regnbågshyllan”. Där finns olika 

kategorier böcker som det tipsas om, romaner, cross-over, barnböcker och faktaböcker 

med hbtq-tema. När man går till länken ”höstens program” så skriver biblioteket på 

sidan två i programmet att de är stolta över att vara ett av Sveriges hbtq-certifierade 

bibliotek. En av programaktiviteterna är ett normkreativt inslag riktat till barn och deras 

föräldrar. Ett annat programinslag riktar sig till målgruppen från fjorton år och uppåt 

med ett tydligt hbtq-tema. För målgruppen ”Hbtq-vuxna” finns det fyra programinslag 

med olika teman och inriktningar.  

 

Bibliotek nummer nio har även en handlingsplan som de har mejlat till mig. Biblioteket 

har identifierat några områden som de särskilt vill satsa på att förändra i och med att de 

gått igenom en hbtq-certifiering. Inom bibliotekets kommunikationsmaterial så saknas 

det inkluderande text- och bildmaterial med en bred representation. Ett annat område 

som de vill förändra är programverksamheten som de anser saknar normkritiska 

perspektiv. De vill införa ett särskilt fokus på kön och sexualitet. Den 

programverksamhet som de bedrivit speglar till stor del en heteronormativ 

samhällsordning enligt deras handlingsplan. 

 

5.10 Bibliotek nummer tio 

 
Det finns inga tecken eller symboler på den första sidan av webbplatsen som talar om 

att biblioteket gjort en hbtq-certifiering. Under rubriken ”hitta snabbt” som är en 

ordlista över bibliotekets tjänster och innehåll på webbplatsen scrollar jag ned till 

”Hbtq”. Det finns möjlighet att klicka på ”Hbtq” och där står att biblioteket tillsammans 

med de andra filialbiblioteken genomfört en hbtq-certifiering i april 2019. När man 

klickat sig vidare kommer man till en informationstext om vad en hbtq-certifiering 

innebär samt att där finns en länk vidare till RFSL:s webbplats. I övrigt finns inget som 

riktar sig särskilt till målgruppen hbtq, inga boktips, det finns ingen programverksamhet 

som vänder sig till målgruppen. 

 

5.11 Bibliotek nummer elva 

 
Det finns inget på första sidan som visar att biblioteket genomfört en hbtq-certifiering. 

Ingen logotyp eller flik eller annan text som gör att man kan klicka sig vidare till 

innehåll som riktar sig till målgruppen. Jag kan inte hitta något på webbplatsen som 
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visar på att biblioteket har gjort en hbtq-certifiering. Det finns inget bland 

programverksamheten eller bland boktipsen som riktar sig till målgruppen.  

 

5.12 Bibliotek nummer tolv 
  

Det finns inget på första sidan som visar på att biblioteket har genomfört en hbtq-

certifiering. Det anges ingen programverksamhet eller några boktips som riktar sig till 

målgruppen. Vid en sökning på ordet hbtq i bibliotekets sökfunktion finns det möjlighet 

att få fram resultat som innehåller ordet hbtq från bibliotekets katalog och titlar på 

böcker samt annat material.  

 

5.13 Bibliotek nummer tretton 

 
På bibliotekets startsida finns den loggan som visar på att biblioteket genomfört en 

hbtq-certifiering (se bilaga 2).  Under fliken ”Inspiration” finns det en underrubrik som 

heter ”hbtq” som man kan klicka på då kommer man till en sida med en stor 

regnbågsflagga och ett innehåll med boktips som anges som ”Hbtq-klassiker”, ”Hbtq-

nya romaner”, ”Hbtq- ny facklitteratur” och ”Hbtq- ny litteratur för barn och unga”. Det 

finns även tips på ämnesord som man kan använda för att söka mer material i katalogen. 

I programmet för hösten 2019 finns ett program med hbtq-tema för barn med föräldrar. 

Ett tema som kallas queer är ett program som hålls på en annan plats än i bibliotekets 

lokaler.  

 

I bibliotek nummer trettons handlingsplan har biblioteket valt tre fokusområden som de 

vill jobba extra. Vilka var biblioteksrummet, kommunikation och program. Till varje 

område har det sen kopplats ytterligare mål vilka är att synliggöra medarbetarnas hbtq-

kompetens, att det ska hållas kontinuerliga interna samtal samt utbildningar för att fylla 

på och bibehålla hbtq-kompetensen. Man vill att det ska finnas externa aktiviteter samt 

ett tillgängligt hbtq-bestånd på samtliga bibliotek. Kommunikation lyfts som ett särskilt 

viktigt område i handlingsplanen; det ska synas att biblioteket är hbtq-certifierat och det 

ska finnas förklaringar till varför biblioteket anser att det är viktigt. Biblioteket vill att 

det i alla deras forum ska finnas en medveten och inkluderande kommunikation. Hbtq-

medier ska skyltas i både det digitala och det fysiska rummet. Andra mål som 

biblioteket skriver om i handlingsplanen är att hbtq-perspektivet ska vara ett naturligt 

inslag i alla program på biblioteket.  

 

5.14 Bibliotek nummer fjorton 
 

På första sidan på webbplatsen finns en ruta där det står att biblioteket samt dess filialer 

har genomfört en hbtq-certifiering. Där finns även logotypen (se bilaga 2) som 

biblioteket får efter att hbtq-certifieringen har gjorts. Här beskriver biblioteket kort om 

hbtq-certifieringen och att man kan söka fram material och annat som riktar sig till 

målgruppen. När man sen klickar på rutan så kommer man först till en rubrik som heter 

”Hbtq på biblioteken” där man informerar om hur det gått till vid hbtq-certifieringen, att 

man kan be om att få bibliotekets handlingsplan skickad till sig. Det beskrivs också vad 

man kan förvänta sig att biblioteket ska bidra med efter att de gjort hbtq-certifieringen. 

Exempel på vad besökaren kan förvänta sig är regnbågsflaggor i lokalerna, att 

informationsmaterialet är förändrat, att arrangemangsutbudet påverkas, ett normkreativt 

bemötande, inkluderande bilder och texter och att kommunikationskanalerna är 
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påverkade. Det finns även en länk till RFSL:s webbplats om man vill få mer 

information. Länken fungerar som den ska och sidan är senast uppdaterad den 2 juli 

2019. De andra flikarna som finns på sidan är ”Hbtq-filmer för vuxna”, Hbtq-böcker 

och tidskrifter för vuxna”, ”Hbtq-böcker för barn” och ”Frågor och svar om hbtq-

certifiering”. De arrangemang som jag kunde hitta på webbplatsen vid tillfället jag 

besökte den fanns det två som var med hbtq-tema och som riktade sig till barnfamiljer.  

 

Handlingsplanen från bibliotek nummer fjorton beskriver en omcertifiering som har 

genomförts och man utvärderar det arbetet som gjorts tidigare. Biblioteket vill att 

biblioteksmiljön ska vara trygg och inkluderande och att hbtq-perspektivet finns med i 

den dagliga verksamheten samt att personalen använder ett gemensamt språk och 

gemensamma begrepp. Andra områden som biblioteket anser har förbättrats efter hbtq-

certifieringen är att bemötandet samt att skyltning och inköp görs på ett mer medvetet 

sätt.  

 

Sammanfattningsvis visar de undersökta biblioteken på en stor spridning i hur de 

marknadsför och redovisar att de har gjort en hbtq-certifiering. Några bibliotek har inte 

visat varken att en hbtq-certifiering genomförts eller att de har material eller annat på 

biblioteket som vänder sig till hbtq-personer. Vidare har ett antal bibliotek mycket på 

webbplatsen både när det gäller symboler och annat som talar om att biblioteket är hbtq-

certifierat. De biblioteken har även ett stort utbud med material, böcker, filmer och 

annat som vänder sig till hbtq-personer. Få av de undersökta biblioteken har 

uppmaningar till webbplatsernas besökare att återkomma med synpunkter och förslag.  

 

6. Analys och tolkning 

 
För att tydliggöra analysen och tolkningen av resultatet i uppsatsen kommer 

frågeställningarna att vara rubriker i följande kapitel. 

 

6.1 Hur och på vilka sätt har folkbiblioteket som genomfört en hbtq-

certifiering visat detta via sin webbplats? 

 
Biblioteken har valt olika sätt att marknadsföra sig mot målgruppen. Några bibliotek har 

valt att inte marknadsföra sig alls på sin webbplats. Ett bibliotek har valt att ta upp hbtq 

under sin flik ”målgrupper”, andra bibliotek har lagt det under flikar som benämns som 

”Om oss” eller ”tips och inspiration” eller att biblioteket har samlat allt under en flik 

som kallas ”hbtq”. De Sáez (2002) skriver om att det är viktigt att det som marknadsförs 

och tas fram till målgruppen presenteras på ett attraktivt sätt och att det upplevs som 

omsorgsfullt framtaget. Att inte tydligt visa var på webbplatsen som innehållet för 

målgruppen hbtq finns kan göra det förvirrande för besökaren som letar efter det. Det 

kan också innebära att besökaren på webbplatsen ger upp och lämnar webbplatsen. 

Några bibliotek har bara logotypen som visar att biblioteket gjort en hbtq-certifiering 

som ingång till det material som vänder sig till målgruppen. Att bara använda logotypen 

utan någon mer instruktion om att det är på den man ska klicka för att komma vidare är 

inte ett sätt att göra det lätt för besökaren av webbplatsen att hitta innehållet. Det kan 

liknas vid att platsen saknas för målgruppen och som McCarthy (1964) också 
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understryker att om inte produkten eller tjänsten finns tillgänglig så slutar produkten 

eller tjänsten att ha betydelse för målgruppen. 

 

För biblioteken är webbplatserna ett förhållandevis billigt sätt att nå ut med sitt budskap 

men det krävs engagemang och närvaro av personalen som sköter om webbplatsen för 

att det ska besökaren ska få ut något av sitt besök på bibliotekets webbplats. Att låta 

webbplatsen bli ett ställe med ett rikt innehåll och med underhållande och attraktivt 

beskrivet innehåll är ett utmärkt redskap för biblioteket att utöva promotion (de Sáez, 

2002). Flera bibliotek gör just så att de använder webbplatsen till att marknadsföra sig 

tydligt mot målgruppen och uppvisar ett rikt innehåll av tjänster och material som 

vänder sig till målgruppen.  

 

Anledningar till att vissa av biblioteken inte har med något som riktar sig till 

målgruppen på sina webbplatser eller endast har med information om att biblioteket har 

genomfört en hbtq-certifiering kan vara som Carlzen (2004) kom fram till i sin 

magisteruppsats. Några av de bibliotek som hon undersökte betraktade inte sin 

webbplats som en plats för marknadsföring. Eller som Thorén (2006) kom fram till i sin 

magisteruppsats att biblioteken inte använder sig av marknadsföringsteorier när de ska 

göra marknadsföring. 

 

Ett av biblioteken sticker ut från de andra och det har ett flertal symboler och annat på 

sin första sida på webbplatsen som uppvisar att biblioteket har gjort en hbtq-certifiering. 

Biblioteket skrev även att de är stolta över att vara hbtq-certifierade. På det bibliotekets 

webbplats fanns det ett flertal titlar och programverksamhet med ett tydligt beskrivet 

innehåll som riktar sig till målgruppen. Några andra bibliotek har motsatsen till det och 

har inget alls på webbplatsen som talar om eller visar att de har gjort en hbtq-

certifiering. De har inget material eller andra tjänster som marknadsförs till målgruppen. 

Det är först när man aktivt söker i sökfältet genom att skriva hbtq som material visas 

från beståndet i katalogen. Att göra en hbtq-certifiering är en stor satsning för ett 

bibliotek både när det gäller tid och pengar. Det är då förvånande att biblioteken inte 

marknadsför tydligt på sina webbplatser att de har gjort det och vad det innebär för 

biblioteket och för besökarna.  

 

Likheter som återkommer bland flera bibliotek är att även om de valt att genomföra en 

hbtq-certifiering så är det inte så att det visas upp tydligt på webbplatserna. På flera 

webbplatser så behöver man eftersöka ett synligt budskap att en hbtq-certifiering gjorts 

och gå igenom ett flertal flikar innan något ord eller innehåll som riktar sig till 

målgruppen dyker upp. Det är också värt att notera att en del av de bibliotek som har 

sänt mig sina handlingsplaner skriver att de har en ambition att just webbplatsen ska 

representera och visa upp innehåll som riktar sig till målgruppen ändå valt att innehållet 

som riktar sig till målgruppen vara diskret beskrivet eller lagts mer dolt på webbplatsen. 

Det vill säga det syns inte direkt när man kommer till webbplatsens första sida, utan det 

krävs att man klickar en eller flera gånger på olika flikar och rubriker innan man 

kommer till relevant innehåll för målgruppen. De Sáez (2002) beskriver det utifrån att 

det är väsentligt att webbplatsen är lätt att överskåda och att det snabbt ska framgå vem 

man vänder sig till. De webbplatser som är väl omhändertagna och inte innebär alltför 

mycket letande och scrollande efter innehåll och information är också de webbplatser 

som är välbesökta och uppskattade av besökarna.  
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Enstaka av de undersökta biblioteken har information på sin webbplats när den 

uppdaterades under den period som studien genomfördes. Att information saknas om 

webbplatsens senaste uppdatering försvårar för besökaren att veta om den text och den 

information som finns på webbplatsen är aktuell och om den stämmer. Det är också en 

fråga om aktualitet och att webbplatsen tas hand om regelbundet. De Sáez (2002) tar 

upp detta utifrån att webbplatsens besökare ska få förtroende och vilja stanna kvar för 

att hitta den information som eftersöks.  

 

6.2 Hur har folkbiblioteket som genomfört en hbtq-certifiering 

marknadsfört tjänster och material riktad till målgruppen hbtq på sin 

webbplats?   
 

De bibliotek som har genomfört alla delarna av marknadsmixen och kan påvisa att 

biblioteket har genomfört en hbtq-certifiering och beskriver varför biblioteket har gjort 

det har flera saker gemensamt. Biblioteken kan även ha länkar till andra webbplatser 

som är intressanta för målgruppen. Länkarna fungerar och man kommer till den avsedda 

andra webbplatsen. De biblioteken har även tjänster och presenterar produkterna för 

målgruppen samt att produkterna är särskilt riktade till målgruppen. De biblioteken 

visar på sina webbplatser att de arbetat med hela marknadsmixen som marknadsföring 

utifrån de frågor som jag har ställt vid min undersökning. 

 

De bibliotek som återkom med sina handlingsplaner har också varit de bibliotek som 

marknadsfört tydligast mot målgruppen. Det är ett bibliotek som avviker i detta 

hänseende. Det styrker teorin om att det krävs att alla delar i marknadsmixen ska tas på 

allvar och arbetas med för att man ska nå framgång med marknadsföringsinsatsen. Även 

att personerna som är inblandade i arbetet med marknadsföringen har betydelse för en 

framgångsrik marknadsföringsinsats, och hur viktigt det är att de är engagerade i 

uppgiften samt att det avsätts tid och resurser till personalen för att de ska kunna arbeta 

med marknadsföringen på ett bra sätt. De Sáez, (2002); Kotler, (2003) har båda med just 

hur viktigt det är att personalen är engagerade och med på tåget vid 

marknadsföringsinsatserna. Ett av de undersökta biblioteken hade som skäl att inte 

skicka sin handlingsplan då alla i personalen som varit med att ta fram den nu hade 

avslutat sin anställning. Det visar på hur viktig personalen är i en insats som till 

exempel att marknadsföra en hbtq-certifiering. Om inte personerna finns kvar som först 

var delaktiga och drivande i insatsen så kan det vara svårt eller mindre säkert att 

satsningen sen fortsätter och lever kvar.  

 

Några bibliotek har talat om på webbplatsen att de genomfört en hbtq-certifiering men 

inte visat något annat som kan vara produkter eller tjänster eller promotion som riktar 

sig till målgruppen. Att en del av marknadsmixen finns med är inte tillräckligt för att 

väga upp att de andra delarna saknas. Det är värdefullt för målgruppen att veta att 

biblioteket har genomfört en hbtq-certifiering men om det stannar vid en symbol eller 

en kortare text kring bibliotekets hbtq-certifiering så lämnas målgruppen ovetandes om 

vad biblioteket faktiskt har att erbjuda. För målgruppen är det värdefullt i och med att 

biblioteket visar upp symboler eller annat som talar om att biblioteket är en plats där 

hbtq-personer är välkomna och att personalen har kunskap om hbtq. Day (2013) kom 

fram till i sin studie hur mycket det betyder att en regnbågsflagga eller text med 

inkluderande innebörd finns på biblioteket som gör att målgruppen kan känna sig trygg 

och välkommen.  
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Det är några av de bibliotek som jag har undersökt som har med en uppmaning på 

webbplatsen som riktar sig till målgruppen att lämna feedback och att komma med 

inköpsförslag. Det är anmärkningsvärt att det inte är fler som uppmanar besökaren till 

återkoppling. De Sáez (2002) tar upp detta med bibliotekens möjlighet att låta 

besökaren lämna feedback och att det skapar en relation med besökaren som kan leda 

till band mellan biblioteket och besökaren. Att man känner mer lojalitet och 

samhörighet med biblioteket. Utifrån teorier kring marknadsföring och relationer tog 

Gummesson (2006) fasta på att en väsentlig skillnad från traditionell marknadsföring så 

är interaktivitet en faktor som bör tas med vid marknadsföring på internet. De bibliotek 

som inte aktivt arbetar med att uppmana besökaren att ge feedback eller på annat sätt 

delta med synpunkter på webbplatserna går miste om möjligheter att få veta mer om hur 

målgruppen vill att innehållet ska vara. Det är också ett tillfälle att utveckla de 

produkter och tjänster som biblioteken kan tillhandahålla. Marknadsföringsinsatsen är 

också en process som behöver utvärderas och att ta hjälp av målgruppens synpunkter är 

värdefullt för att göra webbplatsen till en bättre och mer attraktiv plats för målgruppen 

att besöka.  

 

Det är ett fåtal bibliotek som har programverksamhet som riktar sig till målgruppen. 

Ändå är det ett uttalat mål i de handlingsplaner som jag tagit del av. Några bibliotek har 

visat upp ett flertal programpunkter som riktar sig till målgruppen medans andra inte har 

något alls eller något enstaka program med uttalat hbtq-innehåll. En tolkning av detta är 

att det kan vara svårt för biblioteken att genomföra förändringar i programverksamheten 

med hbtq-innehåll. Programmen som erbjuds riktar sig ofta till det stora flertalet av 

bibliotekets besökare, och ett smalare arrangemang riskerar att endast tilltala en mindre 

mängd besökare. Klaar & Åberg (2016) har också med denna aspekt i sin 

kandidatuppsats. Utifrån de resultat som framkommer i deras uppsats väljer de 

tillfrågade bibliotekarierna att inte särskilt märka ut hbtq-programmen med 

motiveringen att de inte vill att någon ska känna sig mindre välkommen, eller att 

programmet endast ska tilltala hbtq-målgruppen.  

 

Det är också så att några bibliotek skriver på sina webbplatser samt i sin handlingsplan 

att de har riktad marknadsföring under vissa perioder eller tillfällen under året.  

Ett bibliotek har valt september månad då särskilt den månaden blir en hbtq-månad. Ett 

annat bibliotek vill lyfta upp hbtq-perspektivet och marknadsföra det under Pride eller 

vid andra särskilda tillfällen. Att lyfta ur och särskilja marknadsföringen på ett sådant 

sätt kan uppfattas som att det bara finns intresse att hbtq-perspektivet synliggörs vid 

särskilda tillfällen och inte annars. Min tolkning är att det förstärker och isolerar en 

minoritet i ett utanförskap mer än att det inkluderar.  

7. Slutsatser 
 

Något som står ut efter genomgången av resultatet är att det är förvånansvärt att några 

av de undersökta bibliotekens webbplatser inte marknadsför hbtq-certifieringen och 

bibliotekets hbtq-material alls. De undersökta biblioteken arbetar olika med sin 

marknadsföring mot målgruppen och de visar på olika sätt upp på webbplatsen att de 

genomfört en hbtq-certifiering. En del av biblioteken har skrivit i sina handlingsplaner 

att bibliotekets webbplats ska prioriteras efter hbtq-certifieringen. Dock visar resultatet 

att en del av de undersökta bibliotekens har valt att förlägga innehållet som riktar sig till 
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målgruppen på ett mer dolt sätt på webbplatsen. Det tar ett tag innan man som besökare 

hittar till informationen.  

 

De bibliotek som uppvisade ett rikt innehåll i de olika delarna av marknadsföringen mot 

målgruppen hade också överlag webbplatser där alla länkar fungerade som de skulle 

och där det fanns ett större utbud riktat till målgruppen. De biblioteken hade också 

delgett sina handlingsplaner till studien.  

 

Få av de undersökta bibliotekens webbplatser använder sig av uppmaningar mot 

målgruppen att höra av sig med synpunkter eller på annat sätt delta via bibliotekets 

webbplats. Det är även ett fåtal biblioteks webbplatser som har information om när 

webbplatsen senast uppdaterades. Några bibliotek hade programaktiviteter som riktade 

sig till målgruppen men övervägande del av de undersökta bibliotekens webbplatser 

hade inga programaktiviteter som var tydligt uttalade hbtq-program.  

 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur de fjorton utvalda folkbiblioteken 

som genomgått en hbtq-certifiering marknadsförde detta på sina webbplatser. 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 

• Hur och på vilka sätt har folkbiblioteket som genomfört en hbtq-certifiering 

visat detta via sin webbplats?  

• Hur har folkbiblioteket som genomfört en hbtq-certifiering marknadsfört tjänster 

och material riktad till målgruppen hbtq på sin webbplats? 

 

Uppsatsens resultat visar att de undersöka bibliotekens webbplatser visar upp en stor 

variation i hur biblioteken väljer att visa upp och synliggöra att de genomfört en hbtq-

certifiering. En del lägger det tydligt på webbplatsens första sida med symboler och 

textinslag som förklarar vad det innebär att biblioteket är hbtq-certifierat. Några 

bibliotek har inget på webbplatsen som talar om att biblioteket genomgått en hbtq-

certifiering. De bibliotek som hade tydliga symboler och textinslag på webbplatsen om 

att de genomfört en hbtq-certifiering kan också visa upp ett rikt utbud av material och 

tjänster som vänder sig till målgruppen. Tidigare studier om folkbiblioteks 

marknadsföring via sina webbplatser har visat på att bibliotekspersonal ansvariga för 

webbplatsen inte ser webbplatsen som en plats för marknadsföring samt att webbplatsen 

kan användas för att nå ut till grupper man annars inte når ut till. Ytterligare forskning 

har visat att de tillfrågade ansvariga personerna för bibliotekens webbplatser inte 

använde sig av marknadsföringsteorier när de arbetade med marknadsföring. Den här 

uppsatsens resultat kan bidra med en insikt om hur folkbibliotek som genomfört en 

hbtq-certifiering sen väljer att marknadsföra detta via sina webbplatser.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

 
För att få en fördjupad förståelse för hur folkbibliotek marknadsför sig mot särskilda 

målgrupper hade det varit värdefullt att även göra en intervjustudie med de ansvariga 

personerna på biblioteket som gör marknadsföring via bibliotekets webbplats. Ämnet 

hbtq och bibliotek är i stora delar ett outforskat ämne i Sverige så ämnet behöver både 

grundforskning och mer djupgående forskning. 
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Bilaga 1 
 

Frågeschema 
 

- Speglas hbtq-certifieringen med en logotyp eller något annat som visar att biblioteket 

genomfört en hbtq-certifiering?  

 

-Finns text eller symboler av annat slag som riktar sig till målgruppen på webbplatsens 

första sida?  

 

- Är webbplatsen tekniskt tillgänglig? Fungerar alla länkar som de är avsedda att 

fungera?  

 

- Är det tydligt angett hur navigationen ska gå till på webbplatsen?  

 

- Krävs det mycket scrollande på webbplatsen för att hitta materialet?  

 

- Aktuell information till målgruppen på webbplatsen?  

 

- Finns det ett datum för senaste uppdatering?  

 

- Interaktivitet som riktar sig till målgruppen? 

 

- Relevant information för målgruppen? 

 

- Erbjuds tjänster till målgruppen?  

 

- Boktips eller andra tips på medier som riktar sig till målgruppen? 

 

- Information om andra tjänster relevanta för målgruppen?  
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Bilaga 2 
 

 
 

Bildkälla: Trelleborgs stadsbibliotek (2019, 17 december), Hämtad från 

https://bibliotek.trelleborg.se/web/arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


