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Abstrakt 

The aim of this thesis is to comprehend RFSL’s concept of LGBTQ-certification, 
and how different public libraries all around Sweden perceive this certificate and 

later on applies it to their actual work. Also, my thesis will examine the ways in 

which RFSL’s certification and education is portrayed by the libraries referred to. 
This will mainly be done by an analysis of the libraries social media 

(here:Instagram) but also how the full concept is conveyed in daily press. The 

notion of certification as a social regulation will be deconstructed and construed as 

well. The thesis discovers three recurring themes in articles from the Swedish daily 
press. The three recurring themes are identity, treatment and expense. The first 

theme, identity, illustrates how the journalists and the library staff are talking and 

forming the LGBTQ identity. The second theme, treatment of library patrons, shows 
how the librarians are concerned about how to meet LGBTQ-people who visits the 

library. Hence the LGBTQ-people need a different approach the “the ordinary 

library user”. The third and last theme, expense, discusses how a majority of the 

articles talks about the certification like an investment. From the libraries Instagram 
accounts another three themes were discovered. These themes were celebrating the 

certification, books with LGBTQ-themes and Pride. The first theme, celebrating the 

certification, is portraited with rainbow cakes, balloons and a festive atmosphere. 
The second theme found from the libraries Instagram accounts are pictures of books 

with a LGBTQ-theme. The third theme from Instagram is Pride. Here the libraries 

are posting pictures from Europride and also posting a lot of picture of the rainbow 

flag. 

Engelsk title 

Library beyond the rainbow – analysis of LGBTQ-certificated public 

libraries 

Nyckelord 

HBTQ-certifiering, folkbibliotek, RFSL, 

Tack 

Tack till Rebecka, min klippa. Tack till kaffe, clementiner och ångestdämpande 

medicin.  
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1 Inledning 

Under ett tiotal år har det nu diskuterats och debatterats om folkbibliotekens framtid 
och varande (eller icke-varande). Folkbibliotek runt om i landet har digitaliserats 

och utvecklats i takt med den framåtskridande tekniken. Kanske är det så att 

folkbiblioteken har haft återkommande identitetskriser under åren.  Det har 
diskuterats och forskat om biblioteket som demokratisk mötesplats och inte bara ett 

traditionellt hus fyllt av böcker (Eliasson & Jansson, 2011, s. 7). Bibliotek har under 

de senaste åren strävat efter att vara som en förlängning av det offentliga rummet, 

nästan som ett gemensamt vardagsrum för medborgarna (Lundström, 2016, s. 5-7). 
Biblioteken har varit, och är fortfarande, flitiga på att följa med i omvärldens 

utveckling. Detta kan till exempel ses på att ett flertal bibliotek är miljöcertifierade 

och arbetsmiljöcertifierade och nu även HBTQ-certifierade. Varför HBTQ-

certifieras bibliotek och varför sker det just nu? 

Sedan 2008 har RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transsexuellas 

och queeras rättigheter) utbildat företag, organisationer och verksamheter om HBTQ 

(homosexuella, bisexuella, transsexuella och queers) och normkritik. RFSL själva 

skriver bland annat på sin webbsida att utbildningen till exempel bidrar till att 
signalera för omvärlden att verksamheten som certifieras ”arbetar strategiskt med 

normkritik som verktyg” (RFSL, 2016, s. 3). 2014 lade RFSL till queera som grupp 

vars rättigheter de arbetar för. Detta ledde även till att de lade till ett Q i HBT-

certifiering. 

1.1 Bakgrund 
I augusti 2018 skrev Svenska Dagbladet att RFSL:s HBTQ-certifieringsutbildning 

fick fart 2015 då personalstyrkan på RFSL ökade markant. Idag utbildas cirka 70 

verksamheter om året. Utbildningen kostar runt 125 000 kronor för en grupp på 25 
personer (Samuelsson, 2018, 2 augusti). Efter tre år måste verksamheten ha en 

återkoppling med RFSL för att få behålla certifikatet. RFSL granskar då om 

verksamheten når upp till de utsatta mål. Ny personal utbildas även vid detta 

tillfälle. 

När denna uppsats skrivs är det 25 bibliotek runt om i Sverige som har blivit 
HBTQ-certifierade av RFSL. Hallonbergens bibliotek var det första biblioteket som 

fick ta emot certifieringen, vilket skedde i februari 2013. Bibliotekarien Sofia 

Samuelsson har skrivit rapporten Normkritik, HBTQ och folkbibliotek – ett försök 
(2016) som beskriver och diskuterar hur Hallonbergens bibliotek gick tillväga för att 

bli HBTQ-certifierade. Samuelsson själv arbetade på sagda bibliotek och var en av 

initiativtagarna till att genomgå RFSL:s normkritiska utbildning (Samuelsson, 2016, 
s.11-12).  Samuelsson menar bland annat att det är viktigt att vara medveten om att

biblioteksrummet inte är en neutral plats utan den speglar samhället och dess

strukturer. Samuelsson tyckte att utbildning hos RFSL om normkritik och HBTQ
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var en väg att gå för att belysa detta och aktivt kunna jobba för HBTQ-personers 

rättigheter (ibid.). HBTQ-certifieringen av Hallonbergens bibliotek finansierades av 

bland annat Svensk biblioteksförening (Samuelsson, 2016, s.32).   

 

Certifieringsprocessen tar mellan 6 till 8 månader. Under denna process går hela 
personalstyrkan en grundutbildning, handledd av RFSL. Denna grundutbildning är 

uppdelad i fyra steg. Samtidigt som detta sker bildas det en arbetsgrupp på cirka fem 

personer. Arbetsgruppens uppgift är att göra en genomlysning av verksamheten. 

Utifrån checklistor med frågor som bland annat rör miljö, kvalitetssäkring, styr- och 
policydokument ser arbetsgruppen över verksamheten. Det är även deras uppgift att 

komma med nya förslag på olika utvecklingsområden (Samuelsson, 2016, s. 33). 

Samuelsson skriver att certifieringsprocessen var strukturerad och hade tydliga mål. 

Målen var inkludering och likvärdigt bemötande (Samuelsson, 2016, s. 44).  

 

Enligt Bartley (2010) har certifikat för olika produkter och verksamheter länge 

använts för att legitimera dess kvalitet utifrån en rad olika aspekter, så som 

exempelvis ekologi och arbetsmiljö.  Textförfattaren menar att på senare tid har 

fokus istället riktas mot social reglering när det kommer till certifiering av olika slag 
och kommer med exempel såsom FairTrade eller Rainforest Alliance. Här kan man 

även räkna in HBTQ-certifiering.  

 

En av grundstenarna, menar Bartley, i informationsbaserade certifieringsinitiativ är 

appliceringen av beröm och negativ kritik lämnas till en extern publik. Denna 
externa publik är inte bara kunder (i folkbibliotekssammanhang låntagare) utan även 

medborgare och organisationer som förespråkar certifieringen ifråga. Bartley menar 

att tillskillnad från något som skulle vara obligatoriskt för alla inom branschen så 

resulterar en certifiering enbart i att positiv information om verksamheter som väljer 
att delta i en certifiering och möta dess krav och mål sprids. Indirekt resulterar detta 

i att de verksamheter som väljer att inte certifieras kritiseras.  Bartley skriver att 

certifiering är en typ av reglering av information. Han poängterar även att 

certifieringar påverkas av rådande maktstrukturer både på lokal och nationell nivå. 

 

Verksamheter och arbetsplatser genomgår ofta internutbildningar men detta är något 

som sällan tas upp i dagspress eller något organisationerna skriver om på 

verksamhetens officiella Instagram. HBTQ-certifiering skiljer sig dock markant från 

dessa då utbildningen dels marknadsförs och skrivs om i dagspress och bilder och 
information publiceras på verksamheternas olika sociala medieplattformar, så som 

exempelvis Instagram.  

 

1.2 Problemformulering 
Utifrån Bartleys (2010) artikel formas uppsatsens problemformulering. Certifikat är 

idag en social reglering och även en reglering av information. ”Rätt” typ av 
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information och social identitet ska förmedlas till omvärlden. På detta sätt blir det 

tydligt, som Bartley skriver, att certifiering påverkas av rådande maktstrukturer. När 

folkbibliotek HBTQ-certifieras regleras bibliotekets förhållningssätt till HBTQ-
frågor så att det ska överensstämma med RFSL:s certifikatutbildning.  HBTQ-

certifierade bibliotek tilldelas en eftertraktad och i tiden en positiv och progressiv 

image. Där egenskaper som medvetenhet, öppenhet och effektivitet värderas högt. 
Något som hamnar i skymundan är det faktum att majoriteten av folkbiblioteken i 

Sverige arbetar på ett eller annat sätt med HBTQ-frågor. Det kan bli problematiskt 

att koppla HBTQ-diskursen inom folkbibliotek enbart till RFSL.  Det är dock viktigt 

att komma ihåg att dagspress sällan är villiga att skriva om vardagsrutiner på 
arbetsplatser. Det krävs något speciellt, till exempel ett firande av ett HBTQ-

certifikat för att dagspress ska bli intresserad av att skriva om det. 

 

Uppsatsens ämne är relevant för biblioteks- och informationsvetenskap då den 

undersöker vilka aspekter av HBTQ-certifierade folkbibliotek som lyfts fram av 
dagspress och biblioteken själva. Val av uppsatsämne ligger i tiden då HBTQ-

certifiering av folkbibliotek ständigt ökar. Det är därför viktigt att diskutera vad 

detta certifikat egentligen bidrar med och att belysa att det endast finns en utgivare 

av HBTQ-certifikat, RFSL. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad HBTQ-certifierade bibliotek 
tillskrivs för betydelse av både dagspress och av biblioteken själva. Empiriskt tar 

uppsatsen utgångspunkt i hur folkbibliotek med HBTQ-certifiering beskrivs i 

dagspress. Studien kommer även att diskutera hur biblioteken själva väljer att 
beskriva sitt arbete med HBTQ-frågor i deras sociala mediekanal Instagram. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka den bild som dagspressen förmedlar av bibliotekens 

HBTQ-certifiering stämmer överens eller skiljer sig från det som biblioteken själva 

väljer att publicera på Instagram. 

1.3.1 Frågeställning 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

• Vilka aspekter av HBTQ-certifierade bibliotek lyfts fram och förmedlas i 
dagspress?  

• Vilka aspekter av HBTQ-certifieringen väljer folkbiblioteken själva lyfta 

fram, och hur förmedlas detta via deras sociala mediekanal Instagram? 

 

1.4 Disposition  
Uppsatsens inledning gör en kort beskrivning om ämnesval och en kort förklaring 
av hur HBTQ-certifieringsprocessen går till. I inledningen motiveras även valet av 

empiriskt material. Val av metod och teori sammanfattas också i inledningen. 

Avsnittet tidigare forskning sätter in uppsatsens i en kontext där läsaren får reda på 

att det tidigare skett mycket forskning kring HBTQ-personers informationssökning.  
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Analyskapitlet börjar med en kort förklaring av tre stycken olika teman som 

fastställts utifrån dagspressen och som analysen kommer att byggas på. Dessa teman 

är identitet, bemötande och kostnad. Därefter kommer själva analysen av 
dagspressen utifrån de tre teman som identifierats. Analysen görs med hjälp av 

bland annat diskursanalytiska verktyg och begrepp så som språkhandingar och 

interpellation. Analys av inlägg från bibliotekens Instagramkonton delas också upp i 
tre teman. Dessa teman är firandet av certifikatet, boktips med HBTQ-tema och 

Pride. De analyseras sedan också med hjälp av olika teoretiska begrepp.  

 

I den avslutade diskussionen så knyts säcken ihop. Uppsatsens syfte och 

frågeställning belyses igen och svaren på frågeställningen besvaras. Det tas även 

upp framtida forskningsmöjligheter. 

2 Tidigare forskning 

HBTQ-certifiering av bibliotek återfinns endast i Sverige. I den svenska 

forskningsvärlden har det inte heller skett speciellt mycket forskning på avancerad 
nivå om HBTQ-certifiering av bibliotek. Det som skrivits är främst kandidat- och 

masteruppsatser på ämnet. Den tidigare forskningen kommer därför fokusera på 

HBTQ och dess relation till bibliotek. Bibliotek är, och har varit, en viktig 
informationskälla för HBTQ-låntagare (Gough & Greenblatt, 1992). Tidigare 

forskning kommer även att belysa vetenskapliga artiklar om fenomenet certifiering 

av verksamheter, företag och organisationer. 

2.1 HBTQ och bibliotek 
Något som är återkommande i vetenskapliga artiklar om bibliotek och dess relation 
till HBTQ är bemötande och tillgänglighet av medier. Detta är även något som 

denna forskningsöversikt kommer att belysa.   

2.1.1 Informationssökning för HBTQ-personer 

Stensback och Schrader (1999) undersöker hur lesbiska kvinnor tar till sig 

information för att hantera processen att ”komma ut” (Stensback & Schrader, 1999, 
s. 38-39). Textförfattarna hänvisar till tidigare forskning för att belysa att det har 

varit svårt som lesbisk att finna information och kunskap för att kunna skapa sin 

egen lesbiska identitet. Stenback och Schrader diskuterar om dagens moderna 

bibliotek kommer att ta in material som på ett realistiskt sätt beskriver och belyser 
de frågor och bekymmer som lesbiska möter idag (ibid.).  Stenback och Schrader 

menar att det enbart gjorts två kända studier på lesbiskas informationsbehov. Dessa 

är skrivna av Creelman och Harris (1990) och Whitt (1993).  

 

Textförfattarna använde sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lesbiska 
som de fått kontakt med genom en lesbisk förening. De lesbiska som deltog i 

intervjun fick återberätta hur det sökte information under tiden av ”komma ut”- 
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processen. Många vände sig till andra HBTQ-personer och/eller HBTQ-

organisationer. Hälften av deltagarna nämnde biblioteket som en viktig plats för 

information kring ”komma ut”-processen. En majoritet av de som besökte 
biblioteket upplevde att det saknades relevant material och att det var svårt att 

lokalisera information. De upplevde även homofobi från bibliotekarierna (Stensback 

& Schrader, 1999, s. 43). 

 

Stensback och Schraders artikel är skriven för snart 20 år sen vilket är viktigt att 

komma ihåg. Under dessa tjugo år har det skett mycket förändring kring hur vi 
människor söker och finner information. Idag söker vi och finner information på 

webben efter dess explosionsartade inträde i vårt vardagliga liv. Stensback och 

Schraders text finner jag viktig att ha med i denna forskningsöversikt för att 
återskapa en tydlig kontext över hur HBTQ-personers relation till bibliotek som 

institution sett ut över tid. När denna artikel skrevs upplevde majoriteten av 

respondenterna till undersökningen att de inte kände sig inkluderade i bibliotekets 
samling i och med att de saknade medier om lesbiskhet. Ur detta, tolkar jag, har 

både forskare, bibliotekspersonal och RFSL tagit avstamp för att hitta en väg som 

gör att HBTQ-personer känner sig inkluderade i bibliotekets verksamhet.  

 

Lupien (2007) undersöker hur universitetsstudenter som läser ”sexual diversity 

studies” upplever att deras informationsbehov tillfredsställs av 
universitetsbiblioteket. Lupien förklarar att under tidigt 1990-tal gjordes det en del 

kanadensiska användarundersökningar för att undersöka informationssökning och 

informationsbehov hos HBTQ-personers ”komma ut”-process. Lupien samlade in 
data genom att dela ut ett enkätformulär till studenter, fakulteter och personal som 

var involverade i HBTQ och ”sexual diversity”-programmet. Insamlingen av data 

gjordes under 2006. Totalt delades 410 enkäter ut och 148 returnerades med svar. 

En av frågorna handlade om hur respondenten tyckte att biblioteksmiljön 
uppmuntrade och gjorde låntagarna trygga för att kunna ställa frågor rörande 

HBTQ. Lupien fick tillbaka många tips och idéer hur biblioteket skulle kunna 

förbättra miljön så den kändes mer tillgänglig och öppen. Majoriteten av studenterna 
gillade idéen att ha en specifik HBTQ-hylla eller ett eget HBTQ-bibliotek dit 

studenterna kunde gå och be om hjälp i en avgränsad trygg miljö.  

 

Det Lupiens artikel gör är att bland annat belysa de idéer universitetsstudenterna 

hade för att förbättra biblioteksmiljön för HBTQ-studenter. Deras idéer om 

specifika HBTQ-hyllor och separata avdelningar är något som idag går att finna på 
många svenska folkbibliotek. Lupiens studie är relevant för denna 

forskningsöversikt då den bland annat belyser tankar och idéer på hur man kan 

förbättra biblioteksmiljön så att HBTQ-personer känner sig inkluderade och 
välkomna. Det är något som diskuteras i flera av artiklarna som utgör uppsatsens 

empiriska material. Att bemöta HBTQ-personer på ett korrekt sätt är något som är 

återkommande i artiklarna om folkbibliotek som är HBTQ-certifierade.  
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2.1.2 Referenssamtal med HBTQ-personer 

Curry (2005) undersöker och diskuterar hur referenssamtal går till med HBTQ-

ungdomar. Det har gjorts flera intervjuer med HBTQ-ungdomar, skriver Curry, om 

bibliotekets roll och betydelse för att ha möjlighet att skapa en HBTQ-identitet 
(Curry, 2005, s. 66). Curry poängterar dock att de tidigare studierna gjordes tidigt 

1990-tal. Idag är det viktigt att ha i åtanke att Internet är den största källan för att 

söka information för HBTQ-ungdomar (ibid.). Samma studie visar även på att 

ungdomar som fortfarande bor hemma är tvekande inför att söka information via 
hemdatorn utan istället föredrar de biblioteket för anonymitet och säkerhet. Curry 

gjorde studien under 2001till 2003. Metoden som Curry använde sig av var diskret 

observation. Detta innebar att en ung låntagare, utan förvarning, kommer fram till 
lånedisken och frågar efter HBTQ-litteratur. Samtalet spelas in och efteråt skrivs 

bibliotekariens kroppsspråk och ansiktsuttryck ner. Resultatet blev varierande. Allt 

ifrån professionellt och uppmuntrande bemötande till tystnad och fnysningar.  

 

Currys vetenskapliga text är relevant för denna uppsats i och med att det är HBTQ-

ungdomars upplevelse av bibliotekariers bemötande som studeras. RFSL poängterar 
att ett normkritiskt förhållningssätt är viktigt när man möter låntagare och detta är 

något deras certifieringsutbildning erbjuder.  

 

Chapman (2013) skriver om HBTQ-relaterade medier som riktar sig till barn och 

ungdomar och bibliotekspersonalens attityder till dessa medier. Chapman tar även 
upp ”sektion 28” som blev en del av den brittiska lagen 1988 tills den togs bort 

2003. Den handlade om att lokala institutioner och aktörer inte medvetet får 

uppmuntra till homosexualitet eller publicera material som har intention till att 

uppmuntra till homosexualitet. Denna lag kom att påverka de offentliga biblioteken 
och deras inställning och hantering av gruppen HBTQ, även efter lagen togs bort. 

Chapman använder sig av vad hon benämner som mixad metod. Hon använde sig 

bland annat av en tidigare utformad checklista. Checklistan innefattade en rad olika 
böcker som kontrollerades gentemot två bibliotekskataloger. Hon använde sig även 

av fokusgrupper med bibliotekspersonal och HBTQ- ungdomar och deras målsmän.  

Chapman hänvisar till bland annat två studier som visar vikten av HBTQ-

skönlitteratur med huvudperson som är en bisexuell eller lesbisk kvinna hjälper 
vuxna bisexuella och lesbiska kvinnor att bli mer bekväma och trygga i sin sexuella 

identitet (Chapman, 2013, s. 546). Chapman diskuterar även Linvilles studie från 

2004 om unga HBTQ-personers användning av biblioteket. 82% av respondenterna 
var biblioteksanvändare och över hälften av dessa förklarade att de vänt sig till 

biblioteket för att hitta svar på frågor angående att vara HBTQ-person. En tredjedel 

av respondenterna kunde dock inte hitta vad de behövde i biblioteket.  

 

I Sverige har vi inte haft ”sektion 28”. Sedan 2003 omfattar lagen om hets mot 

folkgrupp även HBTQ-personer i Sverige. Det dröjde till 2013 innan 
tvångssterilisering av transpersoner avskaffades i Sverige. Detta, liksom det 

Chapman skriver om Storbritanniens påverkan av sektion 28, påverkar på en 

strukturell nivå också samhället syn och hantering av HBTQ-personer. Chapmans 
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studie är relevant för denna uppsats för att förstå samhällets förhållningssätt till 

HBTQ-personer. 

2.2 Tredjepartscertifiering 
Darnall, Ji och Vazquez-Brust (2018) skriver om hur människor ser på en tredje part 

som delar ut ekologi- och miljöcertifiering av produkter. Forskarna utgår från 
kognitiv teori och ett slumpmässigt urval av mer än 1200 konsumenter. Artikeln 

undersöker hur en tredje part-certifiering relaterar till konsumenternas relation och 

användning av en rad olika ekomärkta produkter. Forskarna kom fram till att 
konsumenterna i större utsträckning litar på regering eller ideella 

miljöorganisationer när det kommer till att bli tilldelad riktig information och 

kunskap om miljö. Detta leder till, menar författarna, att konsumenterna i de flesta 

fall väljer varor som är sponsrade av regering eller ideella miljöorganisationer. 
Forskarna poängterar dock att konsumenterna inte skiljer på certifierade och icke-

certifierade varor när det gäller dess avsändare. Konsumenterna är mer misstänkta 

gentemot privata företag när det kommer till trovärdig miljöinformation. Detta leder 
till att mindre konsumtion av företagsprodukter som använder sig av egna och 

interna miljömärkningar. Dessa företag kan dock, menar Darnal et al., vinna över de 

tveksamma konsumenterna genom att använda sig av en utomstående tredje parts-
certifiering. Textförfattarna menar att denna upptäckt är viktig för de tredje parts 

sponsorer som vill utveckla eko- och miljöcertifiering till att kännas mer trovärdiga 

för konsumenterna. 

 
 

Artikeln ovan är relevant för denna uppsats då den undersöker och diskuterar 

certifiering från en utomstående tredje part. Darnall et al. undersöker eko- och 
miljöcertifiering av produkter där certifieringens trovärdighet blir som störst om den 

utdelas av regering eller en utomstående ideell miljöorganisation. Detta är viktigt att 

ta med sig i undersökning av RFSL:s HBTQ-certifiering av folkbibliotek. RFSL är 
en utomstående ideell organisation som tack vare sin roll som tredje part kan ge 

certifieringen en större trovärdighet.  

 

3 Metod och teori 

Metod och teori som kommer att användas i uppsatsen är olika begrepp tagna från 
bland annat genusvetenskapen och sociologin. En av utgångspunkterna i uppsatsen 

är att fokus ligger på analys av text. Hornscheidt (2014) menar att undersökning av 

hur en text eller en verksamhet uttrycker mer eller mindre synliga betydelser genom 
olika språkhandlingar är något som bland annat ingår i diskursanalys (Hornscheidt, 

2014, s. 87). Fokus i uppsatsen ligger inte på att återfinna diskurser utan på att med 

hjälp av vissa diskursanalytiska verktyg och begrepp undersöka bilden av HBTQ-
certifierade bibliotek. Hornscheidt (2014) beskriver en diskurs som ett system där en 

rad olika praktiker och yttranden som framstår som mer eller mindre normala får 

legitimitet inom olika intuitioner (Hornscheidt, 2014, s. 88-89). Boréus och 

Bergström (2018) beskriver diskursbegreppet som någon form av social praktik där 
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språkbruk eller användning av andra teckensystem används i sociala sammanhang 

(Boréus & Bergström, 2018, s. 23).  

 

I denna uppsats kommer fokus som sagt ligga på språket. Uppsatsens utgångspunkt 

är att språkliga val i olika händelser och situationer ses som aktiva handlingar, det 

vill säga verkligheten konstrueras genom språket. För att understryka detta i 

analysen av det empiriska materialet har jag valt att använda mig av begreppet 
språkhandling. Detta för att poängtera och belysa att talet och/eller skriften (eller 

bilden) i sig är ett agerande, en handling.  

Ett begrepp som kommer att användas återkommande i uppsatsen är begreppet 

interpellation. Detta begrepp belyser och förklarar hur språkhandlingar bidrar till att 
positionera människor i olika situationer genom språket. Begreppet utgår ifrån är att 

människor blir till subjekt genom tilltal, så kallade interpellationer (Hornscheidt, 

2014, s. 37).  

Analysmaterialet består av både text från artiklar publicerade i dagspress och av 

bilder från bibliotekens Instagramkonton. Med hjälp av begreppet språkhandling blir 
det tydligt att även bilder i denna kontext tolkas som språkhandlingar. Till exempel 

så återfinns det i det empiriska materialet bilder på regnsbågstårtor för att fira 

HBTQ-certifieringen och tidningsartiklar som beskriver firandet av den nya 
certifieringen. Dessa språkhandlingar tar sig alltså uttryck på olika sätt och 

reproducerar en gemensam bild av HBTQ-certifiering som något att fira.  

 

Uppsatsens utgångspunkt är att språket är med och konstruerar och upprätthåller 

normer och strukturer. Denna uppsats kommer att bland annat studera 

meningsskapande och vad som ses som legitima yttranden i vissa sammanhang 
(Boréus & Bergström, 2018, s. 25). Utifrån Boréus och Bergström kommer denna 

uppsats undersöka vilka kategorier som används och vad det är för förutfattade 

föreställningar som ses som givna men som inte explicit yttras (ibid.).   

 

Språket bär även fröet till förändring. Med hjälp av begreppet språkhandlingar går 
det att utmana rådande normativa strukturer och föreställningar. Hornscheidt (2014) 

menar att när språket analyseras synliggörs bland annat hur olika sexistiska, 

rasistiska och homofoba föreställningar naturaliseras och/eller utmanas 

(Hornscheidt, 2014, s.87). Alla språkhandlingar refererar till tidigare handlingar 
men hur lika två språkhandlingar än är kommer de aldrig kunna bli identiska. Detta 

resulterar i att det finns en inneboende instabilitet i de språkliga praktikerna 

(Hornscheidt, 2014, s.53). Boréus och Bergström skriver att synen på språket inom 
diskursanalys är att språket inte ses som ett neutralt verktyg för kommunikation 

(Boréus & Bergström, 2018, s. 255). 

 

Giddens och Sutton (2014) förklarar begreppen social utestängning respektive 

social integrering (Giddens & Sutton, 2014, s. 353). Den sociala utestängningen går 
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ut på att individen ifråga kan stängas ute från att aktivt delta i samhället. Den sociala 

integrationen innebär att integrera marginaliserade individer/grupper in i samhället. 

Både den sociala utestängningen och den sociala integrationen går att finna i 
dagspressens beskrivningar om bibliotekens verksamheter efter de genomgått 

utbildning hos RFSL och tilldelats HBTQ-certifieringen. 

 

Begreppet ofokuserad interaktion beskriver Giddens och Sutton (2014) som den 

kommunikation som sker genom att andra människor erkänner en annan persons 

närvaro. Den ofokuserade interaktionen kan bland annat ske via kroppsrörelser, 

ansiktsuttryck och/eller fysiska uttryck hos individen men även i den närliggande 

omgivningen. Motsatsen till ofokuserad interaktion är den fokuserade interaktionen. 

Den sker när individer riktar direkt uppmärksamhet till omgivningen. Interaktion 

mellan människor utgår oftast från både ofokuserad- och fokuserad interaktion 

(Giddens & Sutton, 2014, s. 207). 

 

Den poststrukturalistiska filosofen Foucault (2002) menar att begreppet makt är ett 
diskursivt fenomen. Han beskriver bland annat att talet om, exempelvis, sexualitet 

leder till att den kontrolleras. Hur det talas om sexualitet, menar Foucault, är ett sätt 

att kontrollera och disciplinera samhällets medborgare (Foucault, 2002, s. 40). 

Sexualitet och makt samexisterar, enligt Foucault. Det betyder alltså att sexualitet är 
socialt konstruerad inom rådande maktrelationer och att antagandet om en naturlig 

och normativ (hetero)sexualitet utanför makten är en omöjlighet (Foucault, 2002, s. 

102 - 104). Foucaults utgår från att makt inte enbart ska ses negativt. Han menar att 

makt bör ses som produktivt (Foucault, 2002, s. 256). 

 

Foucault menar att makt och kunskap är något som alltid hänger ihop. Det görs 

genom så kallade utestängningsmekanismer. Exempel på utestängningsmekanismer 

är när något anses sjukt och/eller förbjudet. Den ”sanna” och etablerade kunskapen 

är drivkraften i dessa olika utestängningsmekanismer. Den etablerade kunskapen, 
den som anses korrekt, reglerar vad som både får och kan sägas och av vem. Det 

resulterar i att det som inte sägs är det som utestängs (Boréus & Bergström, 2018, s. 

258 - 259). I uppsatsen kommer diskussion om relationen mellan kunskap och makt 
att diskuteras utifrån det empiriska materialet. Vad är det för kunskap om HBTQ-

certifiering som reproduceras och upprätthålls genom vad som skrivs om 

folkbibliotekens certifieringar.  

 

Genusteoretikern Butler (2007, 214 - 221) beskriver begreppet performativitet. Hon 

menar att genus är performativt skapat och att genus alltid är en handling. Dessa 
handlingar kräver upprepning och imitationer via bland annat agerande och språk 

för att bli legitima. Genus måste upprepas ständigt för att ge uttryck för att vara 

stabilt (Butler, 2007, s. 77 - 78, 86 - 88). Butler vidareutvecklar filosofen Austins 
teoretiska tankegångar angående talakter, det vill säga att tala är att agera. Som ett 

exempel tar Butler upp hur en nyfödd bebis blir tilldelad en könsidentitet. 
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Språkhandlingen ”det blev en pojke/flicka” är en handling som får djupgående 

konsekvenser genom hela personens liv. Denna språkhandling för med sig 

förväntningar och normer som kontinuerligt upprepas performativt. Det är på detta 
sätt som känslan av att genus är stabilt skapas, menar Butler. I boken Undoing 

gender diskuterar Butler att normen har en inneboende instabilitet och det är denna 

instabilitet som bär på förutsättningen för förändring (Butler, 2004, s. 42 - 43). Med 
hjälp av Butlers teoretiska tankegångar går det att se och tolka HBTQ-certifieringen 

som något som skapas performativt genom exempelvis att flera bibliotek har 

certifieringsceremoni där RFSL lämnar över certifikatet och bibliotek officiellt är 

HBTQ-certifierade.  

 

Begreppet den Andre används flitigt av Edward Said (1993) i boken Orientalism. 
Said menar att bilden av Orienten är en idé uppkommen i den koloniala västvärlden. 

Det finns ett maktförhållande, enligt Said, mellan väst och öst (eller orienten) där 

västvärlden har övertaget. Maktförhållande resulterar i att väst har makten att både 
definiera och beskriva öst och att det gör som västs motpol. Öst är allt det som inte 

väst är och tvärtom. I uppsatsen kommer begreppet den andre att användas men att 

det i denna kontext appliceras på relationen mellan HBTQ-rörelsen och 

heteronormen. 

4 Material och urval 

För att söka svar på det problemområde som uppsatsen undersöker har 
tidningsartiklar i dagspress från 2013 och fram till september 2018 analyserats. 

Artiklarna som förekommer i uppsatsen är hämtade från Mediearkivets databas 

under september 2018. Databasen ifråga innefattar ett stort antal svenska tidskrifter 

och tidningar, allt från stora dagstidningar till mindre lokala tidningar. Valet att 
undersöka artiklar från 2013 och framåt bottnar i att det första biblioteket i Sverige, 

Hallonbergens bibliotek, blev certifierat 2013. 

 

Totalt har 28 stycken artiklar analyserats. Utöver detta kommer material från 

HBTQ-certifierade folkbiblioteks sociala mediekanal Instagram att analyseras. Valet 
att enbart analysera material från bibliotekens Instagramkonton grundar sig att det är 

den kanalen i sociala medier som flest bibliotek aktivt använder sig av. På Instagram 

går det att finna den bild som biblioteken själva vill förmedla till omvärlden.  

 

Alla HBTQ-certifierade bibliotek har inte Instagramkonton, eller någon annan typ 

av sociala medier plattform. Det finns även HBTQ-certifierade bibliotek som har 
Instagramkonton med låg aktivitet när det gäller publicering av inlägg och bilder. 

Detta är något som är viktigt att belysa då det detta klart påverkar det empiriska 

materialet. De bibliotek vars Instagramkonton kommer analyseras är främst 
biblioteken i Danderyd, biblioteken i Sundbyberg, Värmdös bibliotek, Lunds 

stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek och Karlskogas bibliotek.  
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4.1 Materialinsamling 
Sökningen efter dagspress i Mediearkivets databas började med att använda 

sökorden ”HBT-certifiering” och ”bibliotek”. Detta val av sökord grundas i att fram 

till 2014 hette RFSL:s certifiering HBT-certifiering. Resultatet blev att 2013 skrevs 

det 5 artiklar med dessa sökord i svensk dagspress. 2014 skrevs det totalt, enligt 
Mediearkivet, 7 stycken artiklar i dagspress. År 2015 skrevs det 11 stycken artiklar. 

Från 2016 och framåt sinar artiklar i svensk dagspress med sökorden HBT-

certifiering” och ”bibliotek” till cirka en per år.  

 

Efter denna sökning gjorts valdes det att använda sökorden ”HBTQ-certifiering” 
och ”bibliotek” i Mediearkivets databas. Med dessa sökord har det skrivits från år 

2015 fram tills idag totalt 27 stycken artiklar.  Sökorden ”HBTQ-certifiering” och 

”folkbibliotek” resulterade i totalt en tryckt artikel. När jag sökte ”HBT-certifiering” 

och ”folkbibliotek” i Mediearkivets databas blev det inga träffar.  

 

Många av de artiklar som dök upp i Mediearkivet är snarlika och upprepar vad som 
skrivits i tidigare tidningsartiklar. Flera av artiklarna som dök upp i resultatet 

innehöll enbart sökorden i förbifarten. HBTQ-certifiering av bibliotek nämndes kort 

som exempel på typer av verksamheter som certifierats. Dessa artiklar har också 
blivit utsållade då uppsatsens syfte är att analysera dagspress som fokuserar på 

HBTQ-certifierade folkbibliotek.   

Valet att analysera artiklar och bibliotekens Instagramkonton grundar sig i att 

uppsatsen vill undersöka hur dagspress skriver om HBTQ-certifiering och även hur 

biblioteken själva förhåller sig till HBTQ-diskursen i sina egna kanaler och vilken 
bild det själva vill förmedla angående HBTQ-certifiering av biblioteket. Totalt är 

det 10 bibliotek som har Instagramkonton där man på ett eller annat sätt förmedlar 

att biblioteket har genomgått en HBTQ-certifiering. Antalet bilder som har hittats på 

bibliotekens Instagramkonton är sammanlagt 206 stycken.  

Uppdelningen av det empiriska materialet beror på att jag är av åsikten att det 

genom dessa två kanaler, dagspress och Instagram, som bilden av biblioteket i 

HBTQ-frågan formas. Genom förmedlingen av vad tidningen skriver och hur man 

själv lyfter fram det så formas tanken med HBTQ-certifieringen. De inlägg från 
Instagram som är utvalda är inlägg som är direkt kopplade till HBTQ, detta sker 

bland annat genom boktips med HBTQ-tema. Jag har gått igenom alla bibliotekens 

Instagramkonton från deras första publicerade inlägg fram till september 2018. 
Detta gjordes därför att jag ville undersöka om biblioteken publicerat något om 

HBTQ och/eller HBTQ-certifiering innan det officiellt tilldelades certifikatet av 

RFSL.  

 

Att inte genomföra intervjuer med exempelvis bibliotekspersonal grundar sig i att 

syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera HBTQ-certifiering. Detta är 
något jag tror skulle bli mycket svårare att göra med några få intervjuer. För att 

kunna få en överblick på fältet som behövs det rikligt med empiriskt material. 
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Intervjuer hade varit bra som komplement men jag är av åsikten att analysen skulle 

bli för tunn med enbart intervjuer. Även utifrån uppsatsens omfång var det heller 

inte aktuellt att utöver dagspress och sociala medier genomföra intervjuer. 

4.2 Den teoretiska verktygslådan 
 

Ett viktigt begrepp som återkommer i uppsatsen är språkhandling. Begreppet 

används för att belysa att språkliga val i olika situationer ses som aktiva handlingar. 

För att förtydliga hur begreppet språkhandling kommer att användas i texten 

kommer här ett exempel från analysmaterialet.  I en av artiklarna skriver 

journalisten att utbildningen via RFSL ska leda till bättre bemötande av hbtq-

personer och barn och unga. Språkhandlingen att skriva och emellan kategorin 

HBTQ-personer och kategorin barn och unga kan resultera i att de ses som 

varandras motpoler. Om man tillhör den andra kategorin, barn och unga, har man 

inte enligt denna språkhandling tillträde till kategorin HBTQ-personer. 

Språkhandlingen i artikeln talar om sexualitet på ett visst sätt. 

 

Begreppet interpellation återkommer också i uppsatsen. Begreppet ifråga belyser 
och förklarar hur vissa språkhandlingar är med och bidrar till att positionera 

människor i olika situationer genom just språket, människor blir subjekt genom 

tilltal (Hornscheidt, 2014, s. 37). I en av artiklarna som utgår det empiriska 
materialet förklarar en bibliotekarie att de aldrig könar besökare. Sitter det ett gäng 

killar i en soffa säger bibliotekarien ”hej ungdomar” istället. Bibliotekariens 

språkhandling gör är at gruppen i soffan blir till subjekt genom att bibliotekarien 

tilltalar de som ungdomar. 

 

Två begrepp från sociologin som används i uppsatsen är social utestängning 
respektive social integrering. Det den sociala utestängningen går ut på är att 

individen i fråga stängs ute från att aktivt kunna delta i samhället medan den sociala 

integrationen istället innebär att integrera marginaliserade grupper i samhället 
(Giddens & Sutton, 2014, s. 353). En återkommande språkhandling som sker i 

artiklarna är att de delvis är med och upprätthåller en syn på HBTQ-personer som en 

homogen grupp som inte tillhör ”vi” utan HBTQ-personer blir de andra. Detta går 

att tolka både som en social utestängning av HBTQ-personer där inte aktivt kan 
delta i samhället på lika villkor som övriga. Det går också att tolka denna 

återkommande språkhandling som en social integration där bibliotekens strävan är 

att integrera den marginaliserade gruppen HBTQ-personer. 

 

Ett annat begrepp av Giddens och Sutton används i uppsatsen, begreppet ofokuserad 

interaktion. Detta begrepp belyser den tysta kommunikationen som sker genom att 

andra människor erkänner en annan persons närvaro. Detta kan bland annat ske via 

ansiktsuttryck, kroppsrörelser och fysiska uttryck både hos individen och den 

närliggande omgivningen. I det empiriska materialet återfinns ofokuserad 
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interaktion bland annat att ett av biblioteken placerat en docka med regnbågsflagga 

och färggrant informationsblad i biblioteksrummet efter att de genomgått HBTQ-

certifieringen. Bemötandet sker inte via verbal kommunikation utan snarare via tyst 

symbolik. 

 

Foucaults syn på begreppet makt är det som används i uppsatsen. Foucault menar att 

makt är ett diskursivt fenomen. Hur talet om exempelvis sexualitet leder till att den 

kontrolleras. Hur det talas om sexualitet, menar Foucault, är ett sätt att kontrollera 
och disciplinera samhällets medborgare (Foucault, 2002, s. 40). Sexualitet och makt 

samexisterar, enligt Foucault. Det betyder alltså att sexualitet är socialt konstruerad 

inom rådande maktrelationer och att antagandet om en naturlig och normativ 
(hetero)sexualitet utanför makten är en omöjlighet (Foucault, 2002, s. 102 - 104). I 

en av artiklarna kommer en bibliotekschef tilltals angående att det nog är svårare för 

HBTQ-personer i en mindre stad. Denna språkhandling om sexualitet kontrollerar 

den och normativ bild av heterosexualitet är det som förmedlas. 

 

Ett annat begrepp från Foucault som används i uppsatsen är 
utestängningsmekanismer. Makt och kunskap hänger alltid ihop och den ”rätta” och 

etablerade kunskapen är drivkraften i utestängningsmekanismer. Exempel på 

utestängningsmekanism är när något ses som sjukt och/eller förbjudet. I en av 
artiklarna citeras en bibliotekarie att det inte handlar om att ta bort heteronormen. 

Denna språkhandling riskerar att leda till att heteronormen snarare befästs och att en 

bild av den som naturlig och självklar reproduceras. Med hjälp av begreppet 

utestängningsmekanismer går det att se detta citat som ett sätt stänga ute HBTQ-

rörelsen från att bli inkluderade i normer kring sexualitet. 

 

Begreppet performativitet används i uppsatsen för att belysa att språkhandlingar 

alltid kräver upprepning via agerande och språk för att ses som legitima. Denna 

upprepning belyser att det i normen finns en inneboende instabilitet och det är denna 
instabilitet som bär på fröet till förändring (Butler, 2004, s. 42 - 43). Med hjälp av 

Butlers teoretiska tankegångar om bland annat performativitetsbegreppet går det att 

se och tolka HBTQ-certifieringen som något som skapas performativt genom 

exempelvis att flera bibliotek har certifieringsceremoni där RFSL lämnar över 

certifikatet och bibliotek officiellt är HBTQ-certifierade.  

Begreppet den andre används i uppsatsen för att belysa relationen mellan HBTQ-

rörelsen och heteronormen. Exempel på detta från det empiriska materialet är att 

dagspressen förmedlar bilden av HBTQ-personer som den andre. De tillhör inte det 
normativa vi men med hjälp av RFSLs certifiering ska det bli lättare att komma 

närmare den andre, det vill säga HBTQ-personer. 

4.3 Analysmetod 
Analysen är uppdelad i två delar. En som fokuserar på de artiklar som skriver om 

HBTQ-certifiering av biblioteken. Den andra fokuserar på bilden biblioteken själva 

förmedlar genom Instagram.  
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Jag har noggrant läst artiklarna upprepande gånger för att på så sätt kunna finna 

återkommande teman. Dessa teman är identitet, bemötande och kostnad. Därefter 

har jag återigen läst artiklarna men med de teoretiska verktyg och begrepp i åtanke 

för att kunna koppla ihop de teman som nämns ovan med olika teoretiska 

tankegångar. 

 

Analysen av inlägg från bibliotekens Instagram började med att jag sparade ner de 

inlägg som innehöll information om HBTQ och/eller bibliotekets HBTQ-

certifiering. Därefter fortsatte analysen med att dela upp inläggen i olika teman som 

var återkommande hos majoriteten av bibliotekens konton. Dessa teman var firande 

av certifikatet, boktips med HBTQ-tema och Pride. Efter att dessa teman 

utkristalliserats återgick jag till att undersöka och granska bilderna. Undersökningen 

av inläggen resulterade i beskrivning av det som återfanns på bibliotekens 

Instagramkonton. Därefter granskade jag bilderna ännu en gång med hjälp av de 

analytiska verktygen som uppsatsens analys grundas på.  

 

Valet att göra en tudelad analys, en av dagspressens bild av bibliotekens HBTQ-

certifieringar och en av bibliotekens egna bild av den egna HBTQ-certifieringen, 

grundas i att det genom två grundliga analyser går att återfinna den bild som 

förmedlas av bibliotekens HBTQ-certifiering. Bilden går inte att enbart återfinna på 

Instagram eller i dagspressens artiklar. Bilden av folkbibliotek och deras HBTQ-

certifiering, är en produkt som konstrueras och reproduceras av både dagspress och 

inlägg på Instagram. 

5 Analys av artiklar från dagspress 

När jag har studerat tidningsartiklar om bibliotek och HBTQ-certifiering så 

upptäcktes några återkommande teman i texterna. De teman som kommer ligga till 

grund för analys av artiklar från dagspressen är identitet, bemötande och kostnad. 

5.1 Identitet 
Temat identitet kommer diskutera och belysa hur dagspressen är med och formar 

identitetsskapande av både biblioteket och av HBTQ-personer. Det återkommande 

identitetsskapandet sker genom exempelvis beskrivningar hur bibliotekspersonalen 
efter RFSL:s utbildning förändrat i biblioteksmiljön för att HBTQ-personer ska 

känna sig inkluderade i bibliotekens verksamhet. Exempelvis har flera av 

biblioteken valt att ändra föräldrahyllan till en familjehylla, då familjer har olika 

konstellationer och inte enbart behöver bestå av två föräldrar.  

 

En bibliotekschef citeras i artikeln ”Bibblan vill ha hbt-certifikat” i Trelleborgs 

Allehanda angående att ” […] i en mindre stad som Trelleborg där det säkerligen är 
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svårare att vara en hbt-person än i en storstad” (Bergström, 2015, 4 april). 

Bibliotekschefens språkhandling om sexualitet kontrollerar den och en normativ 

bild av heterosexualitet är det som förmedlas (Foucault, 2002, s.40). 
Bibliotekschefen själv, antar att det är svårare att vara HBTQ-person i en småstad. 

Detta befäster synen på HBTQ-personer som de andra, de som inte tillhör normen.  

I Karlskoga tidning (2018) står det i artikeln ”Länets första hbtq-bibliotek” att 

utbildning via RFSL ska leda till ”bättre bemötande av hbtq-personer och barn och 
unga.” Det som kan uppstå när man väljer att skriva och emellan kategorin HBTQ-

personer och kategorin barn och unga är att de ses som vandras motpoler. Att 

tillhöra den andra kategorin, barn och unga, innebär att man inte har tillträde till 

kategorin HBTQ-personer. Den språkhandlingen i artikeln talar om sexualitet på ett 

visst sätt.  

I en artikel publicerad i Karlskoga Tidning med rubriken ”Vill bli pilotbibliotek” 

skriver textförfattaren angående HBTQ-certifiering av Karlskoga bibliotek. Mildh 

(2017) skriver att ”kopplingen mellan hbtqfrågan och ungdomarna i 
medborgardialogen är inte så lång som den verkar vara” (Mildh, 2017, 2 januari). 

Foucault skriver om att hur det talas om sexualitet är ett sätt att både kontrollera och 

disciplinera samhällets medborgare (Foucault, 2002, s. 40). I dessa två artiklar blir 

detta tydligt genom att man har valt att benämna grupperna HBTQ-personer och 
barn och unga som två separata grupper. Det blir alltså, med denna språkhandling, 

tydligt att barn och unga förutsätts vara heterosexuella. Barn och unga, utifrån 

Foucault, disciplineras till en heterosexualitet som anses av naturen given.   

 

Citatet som citeras här ovan från Karlskoga Tidning (2017) har man valt att skriva 
HBTQ-frågan och att kopplingen mellan denna fråga och ungdomarna inte är så 

lång som den verkar. Denna språkhandling befäster bilden av den givna och 

”naturliga” heterosexualiteten. Man väljer dels att tala om HBTQ-diskursen som en 

enda fråga genom att benämna den ”HBTQ-frågan”. En bild av att ”HBTQ-frågan” 
går att få svar på genom RFSL:s utbildning. Språkhandlingen att läsaren förväntas 

tycka att kopplingen mellan HBTQ-frågan och ungdomar verkar långsökt. Hur 

intervjupersonen väljer att uttrycka sig blir ett sätt att befästa och reproducera 
heteronormen.  Butler (2007, s. 77-78) skriver bland annat att språkhandlingar 

kräver upprepning för att uppfattas som legitima. Detta är vad som sker i artikeln då 

man har valt att upprepande gånger prata om HBTQ-frågan och om kategorin barn 
och unga som indirekt blir varandras motpoler. Det går också att tolka detta som att 

HBTQ-personer och barn och unga är en och samma kategori. I och med att de alltid 

talas om med likande termer och sammanhang blir språkhandlingen att barn, unga 

och HBTQ-personer har någonting gemensamt. Denna gemensamma nämnare kan 

vara identitetssökandet.  

 

Sydsvenskan (2013) skriver om att Hallonbergens bibliotek är det första 

folkbiblioteket att bli HBTQ-certifierat. En av bibliotekarierna som genomgått 

RFSL:s utbildning tar upp exemplet om att det är problematiskt att förutsätta 
låntagares kön och könsidentitet. ”Vi könar aldrig besökare. Sitter det ett gäng killar 

i en soffa säger jag hej ungdomar istället” förklarar bibliotekarien (osign., 2013, 9 
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november). Läsaren får reda på att bibliotekspersonalen har fått ny kunskap och 

förståelse kring normer och att vara kritiska och medvetna i att normer inte är stabila 

och satta i sten. Språkhandlingen bibliotekarien gör är att gruppen i soffan blir 
subjekt genom att bibliotekarien tilltalar de som ungdomar. Det som sker är alltså en 

interpellation (Hornscheidt, 2014, s. 37). Även om gruppen ungdomar i soffan blir 

tilltalade som ungdomar sker något när bibliotekarien ifråga benämner gruppen som 
killar när hen förklarar hur bibliotekspersonalen jobbar med könsneutrala ord och 

tilltal. Butler (2007, s.77-78,  214 - 221) skriver om begreppet performativitet som 

utgår från att kön skapas och reproduceras genom språkhandlingar. Detta blir tydligt 

när man läser bibliotekariens förklaring om ungdomsgruppen som sitter i soffan. 
Genom att benämna gruppen som killar är bibliotekarien med och reproducerar kön 

som en språkhandling. Den normativa synen på kön befästs genom bibliotekariens 

uttalande. Samtidigt så utmanar bibliotekarien den rådande normen genom att 
tilltala gruppen med ett könsneutralt begrepp. Valet att använda ett könsneutralt 

begrepp gentemot gruppen i soffan belyser hur instabil normen är och att det 

faktiskt går att utmana den och omforma den (ibid.). 

 

En bibliotekarie kommer till tals i artikeln ”Hbtq-certifieringen är dyr och onödig” 

som är publicerad i Mitt i Solna (2015). Artikelförfattaren skriver ”han  

[bibliotekarien] är själv homosexuell och tycker att hbtq-certifieringen bidrar till 

en exotifiering av hbtq-personer” (Persson, 2015, 11 augusti). Hornscheidt (2014) 
skriver att begreppet interpellation belyser hur olika språkhandlingar bidrar till att 

positionera människor genom tilltal. Bibliotekarien blir i artikeln positionerad som 

homosexuell man och den sociala kategoriseringen blir på ett sätt ett kvitto på att 

hans åsikter om HBTQ-certifiering av folkbibliotek är korrekta i och med att han 

talar utifrån sin position som både bög och bibliotekarie.  

 

Den gemensamma faktorn som utkristalliserar sig vid läsning av ovan diskuterade 

artiklar är att de delvis är med och reproducerar och upprätthåller en syn på HBTQ-

personer som en homogen grupp som inte tillhör ”vi:et”. HBTQ-personer blir de 
andra. Processen kan betraktas som en social utestängning respektive social 

integrering. Den sociala utestängningen innebär, enligt Giddens och Sutton (2014, s 

353), att individen kan stängas ute från att aktivt delta i samhället i stort. Den 

sociala integrationen syftar till att integrera marginaliserade individer/grupper. Både 
den sociala utestängningen respektive den sociala integrationen återfinns i 

dagspressens beskrivningar om bibliotekens verksamhet efter RFSL:s utbildning.   

 

5.2 Bemötande 
Temat bemötande kommer både att diskutera bibliotekspersonalens inställning till 

låntagare och även biblioteksmiljöns utformning efter RFSL:s HBTQ-certifiering. 

Exempelvis har Nacka Värmdö Posten publicerat artikeln ”HBTQ-tänk på bibblan: 

stärkande” (2016) som beskriver hur Värmdö bibliotek lagt fram färggrann 

information om HBTQ-certifieringen och ställt fram en docka som håller en 

regnbågsflagga för att visa att HBTQ-personer är en del av bibliotekens målgrupper.  
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I Trelleborgs Allehanda (2015) finns artikeln ”Bibblan vill ha hbt-certifiering”. I 

texten återfinns det att all personal förhoppningsvis ska utbildas i hur man bemöter 

HBTQ-personer. Denna språkhandling belyser att bibliotekspersonalen är i behov 
att fördjupa sina kunskaper i att bemöta låntagare. Det går att tolka som att 

personalen känner sig osäkra på hur man bäst bemöter HBTQ-personer. Detta leder 

till en dikotomisering av grupperna bibliotekspersonal och HBTQ-personer.  

 

I artikeln ”HBTQ-tänk på bibblan: Stärkande” (Smedbakken, 2016, 29 november) 

skriver man ”nu pågår den normkreativa verksamheten för fullt.” Vad som menas 
med just normkreativ verksamhet förklaras mest genom beskrivningar om hur det 

ser ut på biblioteket efter certifieringen. ”I foajén ligger färggrann information om 

den HBTQ-certifierade verksamheten och på barnavdelningen sitter en docka med 
en regnbågsflagga” (Smedbakken, 2016, 29 november).  Valet att beskriva miljön 

på biblioteket i ordval som ”färggrann” och ”docka med regnbågsflagga” reducerar 

HBTQ-certifieringen till att först och främst handla om ytligheter och lättsamma 
ting som färgglada flaggor och dockor. Hornscheidt (2014) menar att när 

språkhandlingar som här ovan bryts ner och analyseras och diskuteras går det att 

synliggöra sexistiska och homofoba föreställningar som reproduceras och befästs. 

Genom att bryta ner språkhandlingarna i beståndsdelar går det att belysa deras 

inneboende instabilitet (Hornscheidt, 2014, s. 53).  

 

I samma artikel, ”HBTQ-tänk på bibblan: stärkande”, får läsaren även reda på att 

biblioteket publicerar normkreativa boktips på hemsidan. Läsaren får dock ingen 

förklaring vad som menas med normkreativitet, textförfattaren utgår från att det är 
förstått sedan innan. I och med att ingen förklaring av begreppet normkreativitet ges 

i texten så kan det, av läsaren, kopplas samman med beskrivningen om den 

färgglada biblioteksmiljön. Språkhandlingen att inte förklara för läsaren vad som 

menas med normkreativitet leder till att begreppet först och främst förknippas med 
färg, regnbågar och dockor. Boréus och Bergström (2018) menar att med hjälp av 

diskursanalytiska begrepp går det att belysa förutfattade föreställningar som anses 

självklara även om det inte uttrycks explicit (Boréus & Bergström, 2018, s. 25).  

Detta är vad som sker i artikeln när man inte förklarar normkreativitet.  

 

Exemplet ovan där HBTQ-certifieringen bland annat kommuniceras till 

omgivningen genom en docka med regnbågsflagga och färggrann information, kan 

förstås genom begreppen ofokuserad - och fokuserad interaktion. Bemötandet här 

ligger alltså inte nödvändigtvis i en faktiskt verbal diskussion utan snarare genom en 

tyst symbolik. Enligt Giddens och Sutton (2014, s.207) kan ofokuserad interaktion 

beskrivas som den kommunikation vilken genom att andra människor erkänner en 

annan persons närvaro. Denna process kan ske via ansiktsuttryck, kroppsrörelser 

och/eller fysiska uttryck både hos individen men även i den utformade sfären (här 

bibliotekets lokaler). En fokuserad interaktion sker när individer riktar en direkt 

uppmärksamhet till omgivningen. Den sociala interaktionen i sin helhet utgår oftast 
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ifrån de båda typerna av interaktion, där ofokuserad och fokuserad interaktion spelar 

lika stor roll för att interaktionen skall fungera (ibid). Bemötandet förstås alltså här 

genom karaktäristiska symboler för HBTQ-rörelsen, men även i den direkta 

kommunikationen de anställda har gentemot besökarna.  

 

I Vi i Sollentuna (2013) publicerades artikeln ”Första biblioteket i landet med hbt-

certifiering”. I artikeln förklarar en bibliotekarie att ”det handlar inte om att ta bort 

heteronormen” (Gunner Brooke, 2013, 7 september). Citatet sägs innan personalen 
har påbörjat RFSL:s utbildning. Att uttrycka att det inte handlar om att ta bort 

heteronormen blir problematiskt i samband med diskussion om HBTQ. 

Språkhandlingen leder snarare till att heteronormen snarare befäst och bilden av den 
som naturlig och självklar reproduceras. Citatet leder till att den stereotypa bilden av 

heterosexualitet legitimeras. Utifrån Foucaults tankar kring 

utestängningsmekanismer och etablerad kunskap går det att se detta citat som ett sätt 

att stänga ute HBTQ-rörelsen från att bli inkluderade i normer kring sexualitet. 
Foucault menar att det som inte sägs är det som utestängs. I citatet ovan belyser man 

att det inte handlar om att ta bort heteronormen vilket per automatik resulterar i att 

utestängningen sker på bekostnad av det som definieras som tillhörande utanför 
heteronormen. Denna teoretiska utestängning av en viss grupp av människor 

påverkar bibliotekets bemötande av denna grupp. 

 

I Mitt i Solna (2015) intervjuas en bibliotekarie i artikeln ”HBTQ-certifieringen är 

dyr och onödig”. I artikeln kommer det fram att bibliotekarien inte vill bli bemött på 
ett speciellt sätt för att han är homosexuell. Han upplever alltså att HBTQ-personer 

blir kategoriserade som ”de andra” som behöver bli bemötta på ett specifikt sätt än 

”vi”. Talet om homosexualitet, menar bibliotekarien, reproducerar bilden av den 
som heterosexualitetens motpol. Boréus och Bergström (2018) skriver att 

diskursanalys bland annat undersöker vad det är för normativa och förutfattade 

föreställningar som ses som givna men som inte explicit yttras. Ett tydligt exempel 

på detta är det som bibliotekarien ovan säger angående att han upplever att 
homosexualiteten blir exotifierande i samband med HBTQ-certifieringsprocessen. 

Edward Said (1993) skriver om bilden av Orienten och att den först och främst är en 

europeisk uppfinning. Said menar att det är ett maktförhållande mellan västvärlden 
och Öst (den så kallade ”Orienten”). Detta maktförhållande leder till att västvärlden 

har makten att beskriva och definiera Öst som västvärldens motbild, på så sätt blir 

det som inte till hör västvärlden Den Andre. Jag är av åsikten att Saids teoretiska 

tankegångar är applicerbara även på relationen mellan heteronormen och HBTQ-
rörelsen. Det är heteronormen som definierar det som är normavvikande och på så 

sätt görs HBTQ-personer till ”de andra”. 

 

Det är enbart i artikeln ovan, som problematiken angående synen på homosexualitet 

som ”de andra” tas upp. Foucault (2002) skriver mycket om hur det talas om 
sexualitet och vem som talar om den är ett sätt att kontrollera den. Jag är av åsikten 

att ett kritiskt synsätt på heteronormativiteten och även mot RFSL:s HBTQ-

certifiering kommer till tals i denna artikel för att artikelförfattaren poängterar att 
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bibliotekarien själv är homosexuell. Det blir här tydligt att den som är kritisk 

gentemot HBTQ-certifieringen är en av personerna som biblioteken önskar sig bli 

bättre på att bemöta. 

 

Återkommande i flera av artiklarna som tas upp i denna uppsats upprepas det flertal 
gånger att det handlar om hur man bemöter HBTQ-personer. Flera olika 

bibliotekarier säger även i olika artiklar att bemötande är svårare än man tror. Dessa 

upprepande språkhandlingar att det är svårt att bemöta HBTQ-personer korrekt leder 

till att synen på HBTQ-personer är att de är svårbemötta. De behöver bli bemötta på 
ett annat sätt än ”oss”. Ingenstans i någon artikel i dagspressen väljer 

bibliotekspersonal att tala om att inkludera HBTQ-personer i samma respektfulla 

bemötande som ges till ”vi”. Fokus ligger snarare på att hela tiden ”ta hänsyn till 

varje enskild individ” (Edholm & Bohman, 2015, 4 september).  

 

5.3 Kostnad 
Det tredje och sista temat är kostnad. Återkommande i dagspressens artiklar 

beskrivs RFSL:s HBTQ-certifieringsutbildning som en kostnad för kommunerna. 

Det finns artiklar som är mer positivt inställda och beskriver det som en investering 

snarare än en utgift. Exempelvis tas utbildningens pris upp i ett debattinlägg med 

rubriken ”Alla vinner på ett bättre bemötande” publicerat i Dagens Nyheter (2015, 4 

september). Där menar det kommunala politikerna som skrivit inlägget att RFSL:s 

pris på utbildningen är jämförbar med andra liknande utbildningar hos andra 

aktörer. 

 

I en kort notis i Dagens ETC (2015) kan man läsa att intresset för HBTQ-certifiering 

inom offentliga verksamheter har fördubblats under det senaste året. RFSL är de 
enda som kommer till tals i texten angående detta. Deras kommentar är att ”det är en 

fantastisk utveckling” (osign., 2015, 28 juli). Att de enda som får kommentera 

denna utveckling är den riksorganisation som anordnar utbildning av HBTQ-

certifiering blir problematiskt. Språkhandlingen att enbart citera RFSL angående 
ökningen, och att citatet är positivt inställt, kontrollerar hur samtalet om HBTQ-

certifiering förs och i vilken riktning. Foucault menar att makt och kunskap är 

sammanflätat. Detta blir tydligt i denna notis från Dagens ETC (2015). Den kunskap 
om HBTQ-certifiering som framförs i notisen är med och reproducerar och 

upprätthåller bilden om RFSL:s HBTQ-certifiering som något positivt och 

eftersträvansvärt oavsett dess kostnad. Språkhandlingen i texten upprätthåller även 

bilden av att RFSL är de som endast har svaret angående frågor rörande HBTQ.  

 

Något som är påtagligt i artiklarna som utgör det empiriska materialet är att 
språkhandlingar som ”biblioteket får HBTQ-certifiering” eller liknande är 

återkommande. Det dessa språkhandlingar gör är att reproducera en bild av att 

HBTQ-certifikatet från RFSL är något som delas ut gratis. Karlskoga Tidning 
(2018) skriver till exempel att ”i förra veckan fick de [biblioteket] ett diplom som 
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intygade att arbetsplatsen HBTQ-certifierats av RFSL” (Tuulik, 2018, 28 mars). I Vi 

i Sollentuna (2013) står det ”RFSL som delar ut [hbtq]certifikatet” (Gunner Brooke, 

2013, 7 september). I Åselses lokaltidningen (2017) har man valt rubriken ”Åsele 
kan få HBTQ-certifiering”. Dessa återkommande språkhandlingar reproducerar en 

bild av att certifieringen är något alla kommuner har råd med när fallet inte är så. 

HBTQ-certifieringen är ingenting som ”bara ges” utan kräver ett aktivt arbete i 

tydlig kombination med en finansiering från kommunens sida.  

 

I Mitt i Solna (2015) publicerades artikeln ”hbtq-certifieringen är dyr och onödig”. 

Denna artikel är en av två i uppsatsens empiriska material som tar upp det faktum 
att organisationer och verksamheter var tredje år behöver förnya sin kunskap om 

HBTQ för att kunna behålla HBTQ-certifikatet. Med denna vidareutbildning 

tillkommer en kostnad på cirka 20 000 kronor. Kommuner som har flera HBTQ-

certifierade verksamheter landar summan, enligt artikeln, på flera miljoner kronor. 
Det blir tydligt att det artikel vill poängtera är kostnaden då valet av rubrik är 

”Hbtq-certifieringen är dyr och onödig”.   

 

Den andra texten i dagspressen som tar upp att HBTQ-certifieringen är en färskvara 

som måste uppdateras vart tredje år är en debattartikel i Nya Wermlands-Tidning 
(2015). Debattartikelns utgångspunkt är kritisk både till HBTQ-certifieringen och 

dess pris. Bland annat nämns det att kommuner betalar hundratusentals skattekronor 

för en utbildning vars relevans enbart poängterats av dess utgivare, RFSL.  

 

Det blir tydligt både i artikeln i Mitt i Solna och debattinlägget i Nya Wermlands-

Tidning att det på ett plan handlar om det som Foucault benämner som 
utestängningsmekanismer. Genomgående i båda texterna poängteras hur dyr och 

onödig HBTQ-certifiering är. Bland annat så skrivs det i Nya Wermlands-Tidning 

att ”diskriminering på grund av sexuell läggning ska ytterst motverkas av 
rättsväsendet. Det förebyggande arbetet är även det viktigt, men det ska inte behöva 

kosta skjortan” (Hagström, 2015, 31 juli). Språkhandlingen visar på att författaren 

till debattinlägget snarare ser diskriminering på grund av sexuell läggning som 

något som enbart rör rättsväsendet. Det yttersta ansvaret för förebyggande av 
diskriminering på grund av sexualitet ligger alltså inte på samhället utan på 

rättsväsendet. Diskriminering som grundar sig i sexuell läggning kan inte, enligt 

debattinlägget, förebyggas med sociala insatser och utbildningar så som RFSL:s 
HBTQ-certifiering. Denna syn på RFSL:s certifiering och i förlängningen HBTQ-

personer både legitimerar och reproducerar synen på HBTQ-personer som något 

avvikande, de andra. Att skriva att certifieringen är slöseri med skattepengar 

konnoterar att HBTQ-personers rättigheter och livsvillkor inte är något som bör 

prioriteras av sociala insatser.  

 

Hur det talas om HBTQ-certifiering och HBTQ-frågor i allmänhet i dessa två 

artiklar är ett tydligt exempel på hur man genom att benämna något som till exempel 
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onödigt, fel och ”tolerans-diplom” (Hagström, 2015, 31 juli) leder till en 

dikotomisering av vad som anses eftersträvansvärt och sant och vad som stängs ute. 

Språkhandlingen om HBTQ-certifiering av bibliotek i dessa två artiklar är både 
negativa och kritiska. Det är även detta som texterna upprätthåller och reproducerar. 

Något som dock är viktigt att komma ihåg är att även om dessa två artiklar stänger 

ute en viss syn på omvärlden och HBTQ-certifiering så är denna kritiska syn på 

HBTQ-certifiering i uppsatsens material marginell.  

6 Analys av bibliotekens Instagrambilder 

Många av det HBTQ-certifierade biblioteken har Instagramkonton, dock är inte alla 

konton speciellt aktiva. Detta är något som has i åtanke när denna analys görs. 

Precis som med artiklarna från dagspressen återfinns det teman i inlägg som 

biblioteken valt att publicera på Instagram. När det gäller bibliotekens sociala 

medier, i det här fallet specifikt Instagram, så skiljer sig teman från de som återfanns 

i dagspressen. Det första temat som är återkommande på bibliotekens 

Instagramkonton är att publicera bilder på att de fått RFSL:s HBTQ-certifikat, 

firande av certifikatet. Det andra återkommande temat är queera boktips, boktips 

med HBTQ-tema och det tredje temat är Pride. Något som är bra att komma ihåg är 

att alla tre kategorierna går in i varandra. Bibliotek kan fira HBTQ-certifikatet med 

boktips eller de kan publicera boktips i samband med Prideevenemang.  

 

6.1 Firandet av certifikatet 
Totalt så är det 8 stycken bibliotek som publicerat minst en bild angående att de 

genomgått RFSL:s HBTQ-certifiering. Biblioteken i Sundbyberg, där bland annat 

Hallonbergens bibliotek ingår, har totalt publicerat 13 foton som är relaterade till att 

verksamheten blivit HBTQ-certifierade av RFSL.  Till exempel hade Hallonbergens 

bibliotek en ceremoni när de fick ta emot certifikatet från RFSL och de firade bland 

annat med regnbågstårta. Biblioteken i Sundbybergs första bild angående RFSL:s 

HBTQ-certifiering är upplagd i december 2012. Bilden innehåller några boktips och 

en skylt där det står ”regnbågsbiblioteket” (Biblioteken i Sundbyberg, 2012). Under 

bilden informeras läsaren att Hallonbergen är det första biblioteket i Sverige som 

blivit HBTQ-certifierat. Det är i februari 2013 som Hallonbergens bibliotek har 

evenemang för låntagare för att fira HBTQ-certifieringen av nämnda bibliotek.  

 

Biblioteken i Sundbyberg är inte de enda som firat certifieringen med tårta och 

evenemang. Detta återfinns även på Karlskogas och Värmdös bibliotekens 

Instagramkonton. Tillhörande dessa bilder skriver samtliga bibliotek att de 

antagligen ska påbörja RFSL:s viktiga HBTQ-certifieringsprocess eller att det 

äntligen genomgått den och blivit tilldelade certifikatet. Karlskoga bibliotek har 

även publicerat bild på personalen i likadana tröjor med symbolen för RFSL:s 

HBTQ-certifikat samtidigt som personen i mitten håller ett inramat HBTQ-

certifikat. Av texten under bilden framgår det att Karlskoga bibliotek under helgen 

har firat HBTQ-certifieringen av biblioteket (Karlskoga bibliotek, 2018). 
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Värmdös bibliotek har en bild på en regnbågsflagga som blåser i vinden. Under 

bilden finns texten att hela kulturverksamheten i kommunen ska HBTQ-certifieras 

(Värmdö bibliotek, 2015). Några månader senare publicerar man upp en bild på ett 

par rosa skor med färgglads strumpor i tillsammans med texten ”idag börjar vi resan 

mot hbtq-certifiering. Första utbildningstillfället pågår. Spännande!” (Värmdö 

bibliotek, 2015). Värmdö bibliotek har även i februari 2016 lagt upp en bild på en 

regnbågstårta med text under som lyder att biblioteket blivit HBTQ-certifierat. Det 

framgår dock inte på deras Instagramkonto om certifikatet har firats med låntagare 

eller enbart med den nyutbildade personalen (Värmdö bibliotek, 2016).  

 

Lunds stadsbibliotek har i maj 2017 lagt upp ett kort videoklipp angående att de nu 

blivit HBTQ-certifierade (Lunds Stadsbibliotek, 2017). Samma dag har man valt att 

fira detta med att lägga upp olika boktips med HBTQ-tema. Alla boktips innehåller 

en liten regnbågsflagga. Östersunds biblioteks Instagram används av deras 

ungdomsbibliotekarier och riktar sig till barn och unga. De har lagt upp en bild på 

färgglada muffins med texten att biblioteket nu är HBTQ-certifierat. Det skriver 

även att det kommer fortsätta jobba för allas lika värde och att alla ska kännas sig 

välkomna till biblioteket (Östersunds bibliotek, 2016).  

 

Som beskrivet ovan så är det återkommande att bibliotek firar HBTQ-certifikatet 

med tårta och något sorts event. Firandet blir där med en språkhandling som 

upprepas och imiteras i bibliotekens publicerade inlägg. Ambjörnsson (2006, s. 136) 

förklarar begreppet performativitet också som en språklig aktiv handling. Som 

exempel tar Ambjörnsson upp en bröllopsceremoni där orden ”jag förklarar er här 

med man och hustru” definierar en förändring av den sociala sfären (ibid.). Detta 

tolkar jag sker upprepande gånger i flera av bibliotekens sociala medier när det 

gäller att fira certifieringen. Tårtan och evenemanget i sig utgör en förändring av 

bibliotekets rådande existens. Utifrån begreppet performativitet hade HBTQ-

certifieringen alltså inte trätt i kraft på den offentliga arenan om certifikatfirandet 

uteblivit.  

 

Själva bilden av firandet som därefter publiceras på en offentlig plattform kan 

betraktas som en representation av någonting (här HBTQ-certifiering). I möten med 

bilder (2012, s. 20-21) beskrivs hur ett fotografi alltid kommunicerar någon typ av 

representation. Dock kan denna representation aldrig vara exakt kopia av vad bilden 

återger. Alla fotografier kommer därför alltid vara konstruktioner utan original. 

Butler (2004, s. 42-43) förklarar att normen har en inneboende instabilitet vilket 

resulterar i att den representativa konstruktionen är under ständig förändring. I 

egenskap av representativa konstruktionen ofta är av normativt slag kommer de 

alltid vara betydelsebärande praktiker vilka lägger grunden för den samtida 

kulturen. Vidare belyses bildens betydelse i människors identitetsskapande och den 

sociala sfären. Där en specifik typ av kunskap synliggörs och på så sätt 
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normaliseras. Med grund i Hallonbergens bibliotek där firandet av certifieringen 

förmedlades genom ett tiotal bilder blir detta tydligt. Certifieringen definieras av ett 

performativt firande som därefter dokumenteras och kommuniceras på en offentlig 

plattform, Instagram. Bilderna bär alltså på en representativ mening som är tänkt att 

nå en större publik. Dock kommer denna representativa mening alltid att vara 

konstruerad och så även den performativa definitionen. Denna konstruktion är som 

sagt föränderlig.  

 

6.2 Boktips med HBTQ-tema 
Det andra temat som har gått att utröna genom att studera samtliga folkbiblioteks 

Instagramkonton är att det återkommande ges boktips med HBTQ-tema eller att 

bilder på så kallade regnbågshyllor läggs ut. Regnbågshylla är vad många bibliotek 

har valt att benämna den plats där böcker med HBTQ-tema står.  Östersunds 

bibliotek har till exempel haft en invigning av sin regnbågshylla.  

 

När jag studerat bibliotekens Instagramflöden upptäckte jag att det finns 

återkommande boktitlar som de flesta av biblioteken tipsar om. En bok som 

återkommer hos nio olika biblioteks boktips är Mitt namn – en bok om att vara 

trans. Boken är en av få böcker som det tipsas om angående att vara transperson. 

Genomgående i Instagramflödena tipsas det mest om barn- och ungdomsböcker. De 

författare som dyker upp flest gånger är Jenny Jägerfeld och David Levithan.  

De bibliotek vars flöden nästa enbart består av boktips är bland annat biblioteken i 

Danderyd, Sundbyberg, Malmö och Lund. Östersunds bibliotek har valt att enbart 

ha ett Instagramkonto som är riktat till barn och ungdomar. Övervägande av bilder 

med koppling till HBTQ och HBTQ-certifiering som publiceras på Östersunds 

biblioteks Instagram är queera boktips. 

 

Något som även är återkommande hos flera bibliotek är att man har valt att 

uppmärksamma vissa datum som är kopplade till HBTQ. Till exempel har 

Danderyds bibliotek ett boktips för barn och unga den 31 mars 2017 då det är 

internationella dagen för transpersoners synliggörande (Biblioteken i Danderyd, 

2017). Värmdö bibliotek har lagt upp en bild som visar att de har skyltat med böcker 

med HBTQ-tema efter att terrorattacken mot queerklubben Pulse skedde i Orlando, 

Florida 12 juni 2016 (Värmdö bibliotek, 2016).  

 

Bibliotekens val av böcker att publicera som boktips på Instagram väckte frågor hos 

mig angående vilken litteratur, och därmed vilken kunskap som synliggörs, samt 

vem eller vilka som blir representerade. Boktipsen med HBTQ-tema, som 

förmedlades av biblioteken, förekom oftast efter att certifieringen var genomförd 

eller skulle genomföras inom en snar framtid. Detta tolkar jag som ett tydligt 

ställningstagande i förhållande till certifieringen och visar på RFSL:s inflytande på 
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verksamheten. Detta kan kopplas till begreppet interpellation, vilket syftar till att 

belysa hur människor blir till subjekt genom ett aktivt tilltal, det vill säga genom 

interpellationer (Hornscheidt, 2014, s. 37). Därigenom blir alltså gruppen HBTQ-

personer synliggjorda subjekt genom bibliotekens aktiva handlingar att publicera 

queera boktips. Tidigare har gruppen inte ens existerat, i den mening att gruppen 

inte blivit erkänd eller framhävd.  

 

Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma det faktum att flertalet bibliotek till stor 

del framhäver barn- och ungdomslitteratur med HBTQ-tema. De boktipsen riktade 

till barn och unga tenderar att beröra frågor om att komma ut, identitetsskapande 

samt hur olika familjekonstellationer kan se ut. Samtliga teman tolkar jag som 

interpellationer där viktiga frågor angående självbild och identitet blir till subjekt 

genom tilltal. På det sättet kan biblioteken spela en viktig roll i barn- och ungas 

uppfattning om sexualitet och könsidentitet.  

 

Den litteratur som riktar sig till vuxna är främst av facklitterärt eller biografiskt slag, 

trots att mycket skönlitteratur existerar med HBTQ-tema. Även om detta såklart kan 

vara av en slump, säger det ändå någonting om normativa föreställningar och 

fördomar rörande vuxnas sexualitet och könsidentitet. Foucault (2002) anser att 

makt och kunskap är konstant sammanvävda, där den ”legitima” kunskapen reglerar 

talet om HBTQ-personers varande, samt hur deras liv betraktas. Därmed blir det 

osagda även det utestängda. Detta benämner Foucault som 

utestängningsmekanismer (Boreus & Bergström, 2018). Jag tolkar de boktips 

riktade till vuxna personer som normativa antaganden, där vuxnas sexualitet och 

könsidentitet betraktas vara bestämd och beständig. Eftersom den främsta 

litteraturen riktade till vuxna är facklig sådan, utestängs det faktum att även vuxna 

personer kan genomgå konflikter i sin identitet.  

 

Certifieringens resultat och RFSL:s inflytande resulterar inte bara i öppenhet och 

bättre bemötande, utan även i tillgänglighet i form lättförståelig och direkt 

information via Instagram.  

 

6.3 Pride 
Det tredje återkommande temat på bibliotekens Instagramkonton är firandet av 

Pride. När biblioteken publicerar bilder i samband med olika Prideevent innehåller 

majoriteten av bilderna regnbågar och/eller regnbågsflaggor. Utöver att många 

bibliotek väljer att främst publicera queera boktips i anslutning till Pride så 

publicerar flera bibliotek också filmtips med HBTQ-tema.  

 

Biblioteken i Danderyd har nästan uteslutande sina boktips med HBTQ-tema i 

samband med Stockholm Pride i slutet av juli. Detta resulterar i att uppdatering 
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rörande HBTQ inte är jämnt fördelat över året. Biblioteken i Danderyd är inte 

ensam om att främst ha boktips med HBTQ-tema kring Pridefiranden. Östersunds 

bibliotek tipsar främst om ungdomsböcker med HBTQ-tema kring Östersund Pride. 

Östersunds bibliotek skriver under en bild ”på biblioteket är alla välkomna. Därför 

går ungbibblo och Östersunds bibliotek idag i regnbågsparad!” (Östersunds 

bibliotek, 2015). På bilden som är publicerade i samband med texten syns ungdomar 

bakifrån med stora Prideflaggor kring axlarna som mantlar. 

 

Biblioteket Härlanda-Örgryte publicerar inte många boktips samband med 

Westpride. Det är dock viktigt att komma ihåg att biblioteket ingår i kulturhuset 

Kåken och det är kulturhuset som har Instagramkontot. Det bilder som publiceras i 

samband med Pridevent (såsom Westpride och Europride) är främst bilder på 

personer som är HBTQ-aktivister och ska hålla föredrag eller seminarium under 

Pride. De har även lagt upp några bilder från Prideparaden där kulturhuset Kåken 

går i gemensam trupp under både regnbågsflagga och transflagga (Kulturhuset 

Kåken, 2018).  

 

Värmdös bibliotek har främst lagt upp bilder på regnbågsflaggor i samband med 

Stockholm Pride. Den 31 mars 2016 har Värmdö bibliotek lagt upp en bild med 

texten ”International Transgender Day of Visibility”. Under denna bild har det 

skrivit att de vill uppmärksamma denna dag som finns för att lyfta transpersoners 

rättigheter och för att belysa de fördomar, okunskap och diskriminering som 

förekommer i samhället (Värmdö bibliotek, 2016). I samband med Stockholm Pride 

2016 flaggade Värmdö bibliotek med regnbågsflagga. Biblioteket har lagt upp en 

bild där flaggan hänger ut genom ett fönster istället för på en flaggstång. Texten till 

denna bild förklarar att någon gjort åverkan på flaggstängerna så istället ”pryder 

flaggan stolt vårt hus” (Värmdö bibliotek, 2016).  

 

Biblioteken i Sundbyberg har sedan de blev certifierade 2013 publicerat olika typer 

av bilder och information i samband med Stockholm Pride. Främst är det bilder som 

innehåller regnbågar och regnbågsflaggor. Den 20 november 2017 publicerade 

biblioteken i Sundbyberg två boktips om hur det är att vara trans. Dessa två boktips 

publicerades i samband med ”Trans day of rememberance” som är en dag att 

uppmärksamma och sörja de transpersoner som utsatts för hatbrott och transfobi. Ett 

tips biblioteken i Sundbyberg ger är gå in på RFSL:S webbsida för att lära sig mer 

om ämnet (Biblioteken i Sundbyberg, 2017).  

 

Lunds stadsbibliotek har lagt upp flera queera boktips den 17 maj 2016 för att 

uppmärksamma att det är den internationella dagen mot homofobi, bifobi och 

transfobi. Bildtexten uppmärksammar även att det är snart är dags för Lundapride 

(Lunds Stadsbibliotek, 2016). På nästa bild ser man att biblioteket har skyltat med 

böcker med HBTQ-tema och även pyntat med regnbågsflaggor. I bildtexten skriver 
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biblioteket att man är redo för Lundapride och att det på biblioteket kommer pysslas 

(Lunds stadsbibliotek, 2016).  

 

Det är alltså under Pride och under andra viktiga datum rörande HBTQ-personers 

rättigheter och synliggörande, som biblioteken tenderar att publicera bilder och 

information angående HBTQ. Bibliotekens aktiva språkhandlingar kan enligt 

Hornscheidt (2014) betraktas som en praktiker vilken både synliggör och utmanar 

normativa föreställningar om sexualitet och könsidentitet. Biblioteken i Sundbyberg 

publicerade 31 mars 2016 angående den internationella dagen för synliggörandet av 

transpersoners existens och rättigheter. Detta kan ses som en språkhandling vilket 

enligt Hornscheidt (2014) resulterar i att fördomar och förtryck (här transfobi) 

belyses och ifrågasätts. Detta är en mycket viktig språkhandling eftersom den inte 

bara når bibliotekens innersta kretsar utan också uppfyller verksamhetens uppgift att 

förmedla information till omvärlden. 

 

En tydlig symbol för HBTQ-rörelsen som ofta återkommer i bibliotekens 

Instagramflöden är regnbågsflaggan. Flaggan, även kallad Prideflaggan, har varit en 

officiell symbol för HBTQ-personers rättigheter och den globala rörelsen sedan 

1970-talet (Hemlin, 2017). Flaggan har regnbågsfärgerna, där varje färg 

symboliserar den mångfald som finns inom HBTQ-gruppen (ibid). Det 

ställningstagande som gjordes av Värmdö bibliotek, där flaggan prydde fasaden 

efter skadegörelse på flaggstängerna, är en tydlig språkhandling. 

Biblioteksverksamheten handlande i sig samt publiceringen av bilden representerar 

två skilda språkhandlingar: ett synliggörande av gruppen och ett tydliggörande av 

kränkningen mot HBTQ-personer (skadegörelse av flaggan).  

 

Ytterligare en språkhandling som är viktig att ta upp är användandet av begreppet 

stolt (på engelska: pride). Valet av bild och bildtext (”pryder flaggan stolt vårt hus”) 

på Värmdös biblioteks Instagram, kan tänkas förstärka budskapet som finns 

inbäddat i hela regnbågsrörelsen. Det är inte bara flaggan i sig utan bruket av ordet 

stolt som i sammanhanget gör en markering att HBTQ-personer bör vara stolta över 

deras identitet. 

 

7 Analysresultat 

I detta avsnitt sammanfattas det som analys av dagspress och bibliotekens Instagram 

har kommit fram till. Diskursanalys, genusteoretiska tankegångar och begrepp från 

bland annat sociologin har varit uppsatsens grund när det kommer till metod och 

teori. Med hjälp av olika begrepp har uppsatsen bland annat belyst normativa 

språkhandlingar kopplat till HBTQ-certifierade bibliotek. Det analysen kom fram 

till är att majoriteten av de artiklar som ingår i det empiriska materialet är med och 
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reproducerar och upprätthåller en syn på HBTQ-personer som en homogen grupp. 

En grupp som inte ingår i det normativa ”vi”.  

 

I flera artiklar blir det tydligt att biblioteken strävar efter att HBTQ-personer ska 

känna sig mer välkomna på biblioteket. Denna strävan är även tydlig på bibliotekens 

Instagramkonton där man väljer att bland annat publicera boktips med HBTQ-tema 

och lyfta fram datum som är kopplade till HBTQ-rörelsen. Bibliotekens strävan 

efter att HBTQ-personer ska känna sig som en välkommen låntagargrupp blir även 

tydlig i att majoriteten av biblioteken som har aktiva Instagramkonton aktivt är med 

och firar Pride.  

 

Majoriteten av de artiklar som analyseras i uppsatsen har en positiv inställning till 

att biblioteken HBTQ-certifieras. Majoriteten av språkhandlingarna i dagspressen 
om HBTQ-certifiering av bibliotek är med och upprätthåller en syn på att RFSL:s 

certifiering är något som är positivt laddat. De är endast ett fåtal artiklar som på 

något sätt förhåller sig kritiskt till HBTQ-certifiering av bibliotek. I en av dessa 
artiklar har man valt att intervjua bibliotekarien Henry Larsson. Artikelförfattaren 

poängterar att Larsson är homosexuell och det är den enda artikeln som lyfter fram 

problematiken att HBTQ-certifieringsprocessen är med och upprätthåller en syn på 

HBTQ-personer som ”de andra”.  

 

Under temat bemötande fokuserar uppsatsens analys på att det flertal gånger i 
majoriteten av artiklarna diskuterar på vilket sätt man ska bemöta HBTQ-personer. 

Dessa upprepande språkhandlingar reproducerar en bild av att det är svårt att 

bemöta HBTQ-personer korrekt. Med hjälp av bland annat diskursanalytiska 
verktyg blir det tydligt att det som inte direkt uttalas, att HBTQ-personer är 

svårbemötta, är det som faktiskt indirekt sägs med dessa språkhandlingar.  Denna 

outtalade men tysta överenskommelse som återfinns i flera artiklar i dagspressen är 

inget som kommer till ytan på bibliotekens Instagramkonton. Snarare går det att 
tolka många av språkhandlingarna som återkommer på Instagram som praktiker 

vilka både utmanar och synliggör normativa föreställningar kring könsidentitet och 

sexualitet. 
 

 

En viktig och tydlig symbol för HBTQ-rörelsen är regnbågsflaggan (även kallad 
Prideflaggan). Den figurerar flitigt i uppsatsens material. I dagspressen beskrivs 

bland annat innemiljön på Värmdö bibliotek i termer av färgglatt och att man bland 

annat placerat ut en docka som håller en regnbågsflagga på barnavdelningen. Det är 

även Värmdö bibliotek som på sitt Instagramkonton publicerade en bild på en 
regnbågsflagga som hänger ut genom ett fönster efter att flaggstängerna blivit 

utsatta för skadegörelse. Värmdö bibliotek är inte det enda biblioteket som 

publicerar bilder på regnbågsflaggor på Instagram, detta förekommer på majoriteten 
av de bibliotek som har aktiva Instagramkonton.  
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De aspekter som lyfts fram och förmedlas i dagspressen är bland annat att HBTQ-

personer beskrivs som den andre. De tillhör inte det normativa ”vi:et”. RFSL:s 

HBTQ-certifiering blir då som ett verktyg för att ”vi:et” ska komma närmre den 
andre, det vill sägs HBTQ-personer. Något annat som också lyfts fram i dagspressen 

är hur man på bästa sätt ska bemöta HBTQ-personer som besöker biblioteket.  Det 

framkommer i artiklarna från dagspressen en vilja hos bibliotekspersonalen att bli 
bättre på att bemöta HBTQ-personer. Kostnaden av certifikatet är något som få 

artiklar tar upp. Man väljer helt enkelt att inte belysa kostnaden av RFSL:s HBTQ-

certifikat. I diskursanalys väljer man ofta att fokusera på det som inte yttras, det vill 

säga att frånvaron om certifikatets pris faktiskt i diskursanalytisk anda ändå säger 

något om priset på certifikatet. 

 

De aspekter som biblioteken själva lyfter fram angående deras HBTQ-certifiering är 

dels att de genomgått utbildningen och att certifikatet oftast ses som något som ska 

firas. Biblioteken är även duktiga på att publicera boktips med HBTQ-tema. 
Boktipsen tenderar att överlag likna varandra. Majoriteten av biblioteken publicerar 

alltså tips om samma, eller liknande, böcker. En annan viktig aspekt som 

biblioteken själva lyfter fram, men som inte alls framgår i dagspressen, är att de 

oftast deltar i ortens Pridefirande och/eller Prideparad. Många av biblioteken är 
också flitiga med att publicera exempelvis boktips i samband med datum som är 

kopplade till HBTQ-rörelsen.  

 

De aspekter som lyfts fram i dagspressen och av biblioteken själva på Instagram 

skiljer sig alltså från varandra. På Instagram bestämmer biblioteken själva vad de 
vill fokus ska ligga på medan i dagspressen är det journalisterna som bestämmer. 

Man skulle alltså kunna se de som separata diskurser om bilden av HBTQ-

certifierade bibliotek. Jag tolkar dock analysresultatet som att dagspressens artiklar 

och bilderna biblioteken publicerat på Instagram angående HBTQ-certifiering är två 

byggstenar i skapandet, och upprätthållandet, av en och samma diskurs.  

 

8 Avslutande diskussion 

Uppsatsen undersöker folkbibliotek som valt att genomgå RFSL:s utbildning för att 

kunna bli tilldelade ett HBTQ-certifikat. Fokus i uppsatsen ligger på vilka aspekter 

av bibliotekens HBTQ-certifiering som lyfts fram och förmedlas i dagspress och 

vilka aspekter biblioteken själva väljer att lyfta fram i deras sociala medieplattform 

Instagram. Uppsatsens syfte har varit att undersöka vad för betydelse HBTQ-

certifierade bibliotek tillskrivs av dagspressen och av biblioteken själva via 

Instagram. 

 

Problemformuleringen uppsatsen utgick från är att certifikat är en sorts social 

reglering och även en reglering av information. Utgångspunkt i 
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problemformuleringen där uppsatsen tar avstamp är att denna sociala reglering av 

information leder till att ”rätt” typ av information och social identitet ska förmedlas 

till omvärlden. Uppsatsen formulerar och sätter ord på problematiken att HBTQ-

diskursen inom folkbibliotek kopplas samman med RFSL. 

 

Analysen är uppdelad i två delar. En som undersöker vad dagspress från 2013 fram 

till september 2018 har valt att skriva om HBTQ-certifiering av bibliotek. Analysen 

av dagspressen är indelad i tre stycken teman. Dessa teman är identitet, bemötande 

och kostnad. Den andra delen av analysen undersöker bibliotekens egna 

Instagramkonton där den första bilden kopplad till RFSL:s HBTQ-certifiering 

publicerades hösten 2012 av biblioteken i Sundbyberg. Analysen av vad biblioteken 

publicerat på Instagram är uppdelad i tre teman. Det första temat är firandet av 

certifikatet, det andra temat är boktips med HBTQ-tema och det tredje temat är 

Pride.  

 

Om valet av metod och teori varit annorlunda hade resultatet sett annorlunda ut och 
haft annat fokus. Jag är av åsikten att jag borde ha kompletterat mitt val av metod 

och teori med en annan metod såsom exempelvis intervjuer med bibliotekspersonal 

som jobbar på bibliotek som genomgått HBTQ-certifieringen. Med intervju som 
metod hade det kunnat bli mer tydligt vad biblioteken själva vill lyfta fram och 

förmedla med sin HBTQ-certifiering. Jag har kompletterat de diskursanalytiska 

begreppen med teoretiska tankegångar från exempelvis postkoloniala studier. Det 

borde varit med tydligt i texten att begrepp så som ”den andre” inte i grunden 
kommer från diskursanalysen utan från det postkoloniala fältet. Även om både 

metod- och teoridelen skulle kunnat se annorlunda ut är jag av åsikten att 

användandet av diskursanalys som både metod och teori varit till stor hjälp för att 

kunna få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Relationen mellan den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen och de 

analyser och tolkningar som jag själv gör är ganska åtskilda. Den tidigare 

forskningen fokuserar främst på HBTQ-personers relation till biblioteket. Den 

tidigare forskningen kunde kompletterats med material om andra HBTQ-certifierade 
verksamheter. Den hade även kunnat kompletteras med en diskussion om bilden av 

biblioteket. På så sätt hade denna uppsats fått en klarare forskningskontext. 

 

Det framtida forskning skulle kunna studera är var i Sverige, geografiskt sätt, 

bibliotek blir HBTQ-certifierade och vad det kan bero på. Detta något jag reflekterat 
över under arbetets gång men varit något jag varit tvungen att lägga åt sidan då det 

inte ingår i uppsatsens syfte. Framtida forskning skulle även kunna undersöka hur 

det kommer sig att just en internutbildning som RFSL:s utbildning är har fått så stort 

medialt intresse, till skillnad från annan internutbildning personalen genomgår. En 
annan aspekt vidare forskning skulle kunna studera är hur HBTQ-certifierade 
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bibliotek jobbar med HBTQ i sitt arbete respektive hur bibliotek som inte är 

certifierade arbetar med frågor rörande HBTQ.  

 

Det uppsatsen bland annat hjälp till med är att synliggöra och till viss del 

problematisera de förutfattade bilder som finns dels av bibliotek och bibliotekarier 
och även av HBTQ-personer och HBTQ-rörelsen. Genom att belysa de normativa 

tendenserna i exempelvis artiklarna blir det också tydligt att normen är i ständigt 

beroendeförhållande till det som är avvikande från normen, det vill säga den/det 

andre. Normen existerar i relation till dess utpekade motsats. När detta synliggörs 
blir det också tydligt att normen innehar en inneboende instabilitet. Den bar på sitt 

eget frö till förändring. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad för bild av HBTQ-certifierade bibliotek som 

förmedlas via dagspress och via bibliotekens egna sociala mediekanal Instagram. 

HBTQ-certifiering är något som RFSL (riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transsexuellas och queeras rättigheter) började med 2008. RFSL har 

sedan 2016 certifierade cirka 70 verksamheter per år. Från 2014 lade RFSL till ett q 

i HBT-certifiering, vilket står för gruppen queer.  

 

Uppsatsens problemformulering grundas i att certifieringar av olika slag kan ses 

som social reglering av information. Problemformulering fokuserar även på att det 

enbart finns en utgivare av certifikatet, RFSL. Uppsatsen vill belysa den 

problematik som kan uppstå om man kopplar ihop HBTQ-diskursen inom 

folkbibliotek enbart med RFSL. Frågeställningarna som uppsatsen ämnar svara på 

är: 

• Vilka aspekter av HBTQ-certifierade bibliotek lyfts fram och förmedlas i 

dagspress?  

• Vilka aspekter av HBTQ-certifieringen väljer folkbiblioteken själva lyfta 

fram, och hur förmedlas detta via deras sociala mediekanal Instagram? 

 

Uppsatsens metod och teori tar avstamp i begrepp tagna från bland annat sociologi 

och genusvetenskap. Fokus i uppsatsen är analys av text i olika slag och uppsatsens 

utgångspunkt är att språket är med och formar bilden av vår omvärld. Detta innebär 

att uppsatsen utgår från att olika språkliga val i situationer ses som aktiva 

handlingar. Verkligheten som vi förstår den konstrueras genom språket. Detta 

understryks genomgående i uppsatsens genom att jag valt att använda begreppet 

språkhandling för att belysa att talet (eller skriften/bilden) är i sig ett agerande, en 

aktiv handling. 

 

Analysmaterialet består av både text från artiklar publicerade i dagspress och av 

bilder från bibliotekens Instagramkonton. Med hjälp av begreppet språkhandling blir 

det tydligt att även bilder i denna kontext tolkas som språkhandlingar. Till exempel 
så återfinns det i det empiriska materialet bilder på regnsbågstårtor för att fira 

HBTQ-certifieringen och tidningsartiklar som beskriver firandet av den nya 

certifieringen. Dessa språkhandlingar tar sig alltså uttryck på olika sätt och 

reproducerar en gemensam bild av HBTQ-certifiering som något att fira.  

 

Det analysen kom fram till är att dagspressen och biblioteken själva lyfter fram 

olika aspekter när det kommer till HBTQ-certifiering av biblioteket. Med hjälp av 

diskursanalys kan uppsatsen bland annat belysa normativa språkhandlingar som är 

kopplat till HBTQ-certifierade bibliotek. Majoriteten av artiklarna från dagspressen 
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är med och reproducerar en bild av HBTQ-personer som en homogen grupp sin inte 

tillhör det normativa ”vi:et”.  


