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Hbtq-nätverket
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor på
bibliotek arbetar för att höja bibliotekens hbtq-kompetens
och diskuterar normkritiska perspektiv samt inkluderande
arbetsmetoder.
Vid till exempel marknadsföring, rekrytering, programverksamhetsplanering och inköp av media bör biblioteket
kunna visa på att alla verkligen välkomnas och omfattas.
Lika rättigheter och möjligheter
Nätverket arbetar för individernas lika värde och rätt samt för att
motverka fördomar och diskriminering. Internationella samarbeten
och kontakter görs genom nätverk och kommunikation med bibliotek
i andra länder. Regeringen konstaterar i En strategi för lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (2014):
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6. Hbtq-samverkan är väl utvecklad
Fördjupad samverkan har utvecklats med verksamheter och organisationer med hbtq-perspektiv. Gemensamma mål och planer finns.
7. Biblioteket är aktivt i samhällsutvecklingen gällande hbtq-frågor
Biblioteket är ett föredöme i hbtq-frågor för andra kommunala,
regionala, statliga eller internationella aktörer. Biblioteket nätverkar i
hbtq-frågor nationellt och internationellt.
Frågor att fundera på

• Hur gör ni för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade 		
på biblioteket? Vad signalerar det fysiska och digitala biblioteks- 		
rummet?
• Vilka normer förmedlar ni på biblioteket?
• Vilken hbtq-kompetens finns i den verksamhet du arbetar i?

• Finns det en plan för hbtq-arbete på ditt bibliotek?
• Är hbtq-perspektivet inkluderat i verksamhetens styrdokument?
• Hur motverkas kränkningar och diskriminering på din arbetsplats
och i bibliotekets verksamhet?
• Lyfter ni kontinuerligt fram och rekommenderar medier med
ett hbtq-perspektiv? Till exempel med listor, skyltning eller
på annat sätt.
• Hur inkluderas hbtq i bibliotekets programverksamhet?
• Vilka möjliga samarbetspartners i hbtq-frågor finns?
• Vilka möjligheter och forum finns till erfarenhetsutbyte inom 		
hbtq-frågor och normkritik?
• Vilket stöd, utbildning, inspiration eller råd behöver ni för att
lyfta och synliggöra hbtq-perspektivet?

Arbetet i Sverige med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har
skett och sker genom en rad insatser inom olika delar av samhället.
Homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) drabbas alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska
samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter
och möjligheter för hbt-personer behöver därför stärkas.
(Regeringskansliet, 2014, s. 5)
Bibliotekslagens ändamålsparagraf fastslår: “Biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling, genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning” (Bibliotekslagen, SFS 2013:801, 2 §).
Ett kontinuerligt arbete
Arbete med hbtq-frågor ska ses som ett kontinuerligt förändringsarbete där det är centralt att rikta blicken både mot sig själv och mot
den egna verksamheten. Detta innebär att arbetet med dessa frågor
kan skilja sig åt mellan olika bibliotek.
Att arbeta med hbtq-frågor är kvalitetshöjande för bibliotekets verksamhet i stort. I nätverket har vi beslutat oss för att skapa ett förslag
som kan fungera som stöd och ett hjälpmedel i detta arbete.
Taxonomi som stöd
En taxonomi är ett sätt att strukturera olika nivåer av verksamhet på
ett hierarkiskt sätt. Nivåerna beskriver vad som är tänkt att uppnås.
Nivå ett ska ses som den grundläggande nivån och nivå sju är en
vision för arbetet.
Den taxonomi som presenteras på nästa sida ska läsas från 1 till 7
och beskriver olika nivåer av hbtq-perspektiv i biblioteksrelaterad
verksamhet.
Taxonomin kan ses som ett hjälpmedel vid planering av hbtq-arbete
samt vid kontakter med till exempel biblioteks- och verksamhetsledning och externa intressenter.
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Förslag på taxonomi för hbtq-arbete på bibliotek
1. Hbtq-frågor och hbtq-perspektiv finns på agendan
Det pågår inventering och orientering på biblioteket gällande hbtqfrågor och hbtq-perspektiv, verksamhetsledningen är informerad om
och inkluderad i detta arbete. Vilken kompetens finns i verksamheten?
Vad händer på området när det gäller lokalsamhället och samhället i stort?
Vilka aktörer finns? Vilka möjligheter och hinder finns?
2. En arbetsgrupp arbetar med hbtq-frågorna
En arbetsgrupp är utsedd. Den ansvarar för att utforma en hållbar hbtqstrategi/plan för bibliotekets verksamhet. Mindre hbtq-projekt är påbörjade.
3. Det finns kunskap och medvetenhet om hbtq-frågor och hbtq-perspektiv
Arbetet med att öka personalens kunskap pågår, bland annat i form av
utbildning. Det finns tid och utrymme för personalen att samtala, reflektera
och problematisera kring hbtq-frågor och hbtq-perspektiv.

4. Hbtq-perspektiv är inkluderat i det fysiska och det digitala rummet
samt i den publika verksamheten
Personalen har en samsyn angående vikten av representation och normkritiskt perspektiv i den publika verksamheten. Biblioteket samarbetar
med lokala föreningar som arbetar med hbtq-frågor. Hbtq-perspektiv
är implementerade i medieplaneringen och exponeringen av medier
samt är integrerade i arbetet med sökbarhet. Biblioteket arbetar med
representation utifrån ett normkritiskt hbtq-perspektiv i sin externa
kommunikation och marknadsföring.
5. Hbtq-perspektiv är förankrat i organisationen och all personal har
grundläggande hbtq-kompetens
Styrdokument, rekrytering, intern kommunikation och andra personalpolitiska frågor innehåller hbtq-perspektiv, på alla nivåer i organisationen.
All personal, inklusive verksamhetsledningen, är utbildad i hbtq-frågor
utifrån ett normkritiskt perspektiv. En plan för grundläggande hbtqutbildning för nyanställda finns.

