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Förord
Under årsmötet 2020 beslutade Svensk biblioteksförening att bifalla styrelsens
förslag till svar på en motion från Expertnätverket för bibliotekens arbete med
hbtq+.
Motionssvaret från styrelsen visade en vilja att stötta och lyfta bibliotekens
arbete med hbtq+-frågor och var formulerat:
”Styrelsen föreslår att hbtq-frågan görs till en prioriterad fråga senast 2021
och att i samarbete med expertnätverket för hbtq-frågor ta fram underlag
till insatser för målgruppen. Detta kan till exempel vara rekommendationer
för hur bibliotek kan arbeta med frågan.”
Under året som gått har Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för
bibliotekens arbete med hbtq+ tagit fram denna guide. Med en bredd av
tips, tankar och erfarenheter är syftet med guiden att den ska fungera som
inspiration för alla verksamma inom bibliotekssektorn.
I IFLAs etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister
anges i artikel 2:
”2. Ansvar gentemot enskilda personer och samhället
I sin strävan att främja delaktighet och motverka diskriminering ser
bibliotekarier och andra informations-specialister till att ingen förvägras
rätten att få tillgång till information samt att skälig service ges till alla oavsett
ålder, medborgarskap, politisk övertygelse, fysisk eller mental förmåga,
könsidentitet, kulturell bakgrund, utbildning, inkomst, immigrations- och
asylsökningsstatus, civilstånd, härkomst, etnisk tillhörighet, religion eller
sexuell läggning.”
I detta sammanhang är arbetet med hbtq+, för att underlätta och förbättra
bemötande och tillgängliggörande av information, viktigt.
Det är min förhoppning att denna guide kan vara till stöd för svenska
biblioteks fortsatta arbete. Svensk biblioteksförening kommer inte tveka
att ta upp dessa frågor i både nationella och internationella sammanhang.

Karin Linder,
generalsekreterare,
Svensk biblioteksförening
Mars 2021
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Inledning
I bibliotekslagen (2013:801) står att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta krävs ett genomtänkt och kontinuerligt förbättringsarbete.
Genom ett aktivt och medvetet arbete med inkludering och lika villkorsfrågor kan biblioteken
skapa miljöer och verksamheter där så många som möjligt kan känna sig bekräftade och trygga.
Att arbeta med hbtq+-frågor är självklart och nödvändigt för att nå dessa mål. Hur det ska genomföras kan däremot skilja sig mellan olika bibliotek. Verksamhetens form, organisationens storlek
och personalens förkunskaper är faktorer som kan påverka. Gemensamt är dock att hbtq+-arbete
är kvalitetshöjande för bibliotekets verksamhet i stort.
Vid Svensk biblioteksförenings årsmöte 2020 beslutades att hbtq+-frågor ska prioriteras i
föreningens verksamhet. Denna skrift är en del i detta arbete, och den kan användas som ett
stöd för bibliotekspersonal över hela landet för att inkludera hbtq+-perspektivet i sin verksamhet.
Arbetet med hbtq+-frågor är en del av bibliotekens arbete för att främja lika rättigheter,
motverka diskriminering och skapa en mer tillgänglig och trygg verksamhet.
Hanna Olsson och Eleonor Pavlov,
Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+
Stort tack till alla som bidragit till skriftens innehåll via workshops, nätverksträffar, mejllistan
och på andra sätt.
Extra stort tack till alla som har delat med sig av de händelser som ligger till grund för
citaten i texten.

Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete
med hbtq+ arbetar för att höja bibliotekens hbtq+-kompetens och
hur homo- och bisexuella, transpersoner samt queera identiteter
och uttryck på ett självklart sätt kan inkluderas i biblioteksverksamheten. Nätverket vill verka för att lyfta frågan om allas, såväl besökares som personalens rätt till att känna sig välkomna och inkluderade.
Det ingår i bibliotekens folkbildande, kulturfrämjande och demokratifrämjande uppdrag att arbeta för individernas lika värde och rätt
samt att motverka fördomar och diskriminering.
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Foto: Queer people unite, Greensefa, CC BY-NC-SA 2.0

Historik
Stonewallupproret i Greenwich Village, New York, den 28 juni 1969 brukar beskrivas som
starten för den moderna priderörelsen. Upproret växte fram ur en aktiviströrelse som ville
arbeta för alla människors lika värde och frihet, med krav på inte bara tolerans utan också
acceptans, för alla hbtq+-personer. Två viktiga personer under Stonewallupproret var transpersonerna Marsha P. Johnson och Sylvia Rivera som båda drev hbtq+-frågor med utgångspunkt i viktiga perspektiv som rasism, klass och transpersoners rättigheter.
I Sverige har hbtq+-rörelsen bland annat arbetat för politiska förändringar såsom att avskaffa
homosexualitet som sjukdomsdiagnos (1979), möjlighet för samkönade att få assisterad
befruktning (2005) och att gifta sig (2009) samt avskaffandet av steriliseringskrav vid
könsbekräftande behandling (2013).
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Vad är hbtq+?
Hbtq+ är ett paraplybegrepp som innefattar olika perspektiv på könsidentitet, sexuell läggning,
relationer och sexuell praktik. Även andra varianter används, till exempel hbtq, hbtqi och hbtqia,
vilket speglar att det är ett område som ständigt förändras och utvecklas. Gemensamt för de
perspektiv som ingår är att de på något sätt är normbrytande och osynliggjorda.
Några av de vanligaste begreppen som brukar ingå är:

Homosexualitet och bisexualitet: handlar om sexuell läggning,
alltså vem någon har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

Trans: handlar om hur någon definierar och uttrycker sitt kön.
Transpersoner önskar att inte alls eller delvis identifiera sig med
det kön de har tilldelats vid födseln. Även ickebinära personer kan
inkluderas i begreppet. En person som identifierar sig som mellan,
bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig
ickebinär.

Queer: kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell
praktik, och kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till
rådande normer.

Intersexvariationer: är medfödda tillstånd i vilka könskromosomerna,
könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling
är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat.

Asexualitet: är ett samlingsbegrepp som kan innefatta exempelvis
personer som aldrig, eller under en period inte,känner sexuell attraktion, men begreppet kan användas på olika sätt av och för de som
identifierar sig med begreppet.
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Normer och samhälle
Hela vårt samhälle genomsyras av normer. Vissa normer kan hjälpa oss att fungera som samhällsmedborgare, men det finns också normer som kan begränsa oss och sådana som till och med kan
vara skadliga. Normer kan vara kopplade till hierarkier där det finns en maktobalans. Det gäller
till exempel normer kopplade till etnicitet, kön, genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Dessa normer är inte isolerade från varandra, utan samverkar. Med hjälp av
ett intersektionellt perspektiv går det att undersöka och analysera dessa maktrelationer och
hur de påverkar oss. När det gäller hbtq+-frågor är det framför allt hetero- och cisnormer som
brukar lyftas. Heteronormen handlar om att alla människor antas vara heterosexuella. Cisnormen handlar om att bestämma en persons kön utifrån de könsorgan som är synliga vid födseln.
Dessa starka normer är så inarbetade i mångas medvetande att det leder till att vissa perspektiv
osynliggörs, något som också speglas i bibliotekets verksamhet. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hbtq+-frågor, både på biblioteken och i resten av samhället.

Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett begrepp som kommer från engelskans “intersection” som betyder “skärning”, en punkt där linjer, vägar eller ytor
möts. Ett intersektionellt perspektiv handlar om att synliggöra och
undersöka hur olika maktordningar skapas och upprätthålls i förhållande till varandra. Det kan till exempel handla om att undersöka hur
personer påverkas av rasism och heteronormen, istället
för att fokusera enbart på det ena perspektivet.

Hbtq+-rörelsen i både Sverige och resten av världen har vunnit många segrar, men hbtq+-personers rättigheter kan tyvärr inte ses som självklara och vunna för evigt. Runt om i världen förföljs
hbtq+-personer och utsätts för våldsbrott och mord. Homosexualitet är fortfarande kriminaliserat i
många länder, och i vissa av dessa tillämpas också dödsstraff.
Även i Sverige hotar högerextrema, hbtq+-fientliga och reaktionära grupperingar bland annat diskrimineringsskydd och lagstiftning som reglerar samkönade äktenskap, transpersoners rättigheter och andra hbtq+-relaterade frågor. Åtstramningar i asylpolitik leder till att det blir svårare för
hbtq+-flyktingar att få asyl i Sverige och flertalet hbtq+-flyktingar berättar att de upplever hot och
trakasserier på asylboenden. Många hbtq+-personer utsätts också för trakasserier i andra sammanhang. Fördomar och förutfattade meningar leder till allt från oförståelse och ifrågasättanden
till regelrätta hatkampanjer.
Precis som när det gäller resten av världen påverkas även biblioteken av hbtq+-fientliga strömningar i samhället. Bibliotekspersonal på flera platser i landet kan berätta om incidenter kopplade
till bibliotekets hbtq+-arbete. Kritiken kan komma från både privatpersoner och organisationer. I
samband med valet hösten 2018 plockades regnbågsflaggor ner på flera bibliotek som då fungerade som vallokaler. Händelserna skapade stor uppmärksamhet i media, och den efterföljande
debatten visade på hur provocerande arbetet med hbtq+-frågor kan vara. Det finns också ett flertal exempel på kritik från politiskt håll, till exempel då kommunpolitiker har haft synpunkter och till
och med velat stoppa programpunkter med hbtq+-tema. Dessutom finns normer som påverkar
hbtq+-personer negativt inbäddade i våra biblioteksmiljöer och kärnverksamhet, exempelvis hur
vi väljer att skylta i det fysiska biblioteksrummet eller hur vi hanterar kön i vår statistik.
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Att arbeta med hbtq+-frågor på bibliotek
Arbetet med hbtq+-frågor på bibliotek kan se väldigt olika ut beroende på till exempel bibliotekens storlek och budget. Det finns inte ett arbetssätt som är självklart bättre än alla andra, testa
gärna flera olika metoder och arbetssätt. Det bästa sättet är det som passar just det egna bibliotekets verksamhet.

Organisationens ansvar
Bibliotekets hbtq+-arbete bör drivas av organisationen som helhet och inte av enskilda individer.
Ansvaret för att personal får utbildning om hbtq+-frågor ligger på ledningen. För att kunna föra
upp frågan på organisatorisk nivå är det bra att utgå från bibliotekets styrdokument, till exempel
kommunövergripande strategidokument, policy för lika villkor vid lärosätet eller lokala biblioteksplaner. Det går också att få stöd i både diskrimineringslagstiftningen och bibliotekslagen.
Erfarenheter visar att det är en fördel om hbtq+-arbetet förankras i hela personalgruppen, inklusive ledningen, så att alla känner sig trygga med att bemöta frågor från användare. Allra bäst är
det att göra denna förankring tidigt i processen. Diskutera på vilket sätt ni kan arbeta på just ert
bibliotek för att uppfylla de krav och direktiv som finns i lagar och styrdokument när det gäller
likabehandlingsarbete och frågor som rör diskriminering. Lyft att arbetet med hbtq+-frågor är en
självklar del i detta.
Genom att utse en grupp som har gemensamt ansvar för hbtq+-arbetet minskar risken att det
blir en fråga för en enskild person. Deltagarna i gruppen kan ge varandra stöd och driva arbetet
tillsammans.

Utbildning inom hbtq+-frågor
Idag finns det flera bibliotek som är hbtq+-certifierade av RFSL. Det innebär bland annat att minst
80 % av verksamhetens anställda har genomgått en utbildning och att en handlingsplan kring
arbetet med hbtq+-frågor har arbetats fram. Det är en omfattande, och därför också ganska kostsam process, och många bibliotek har inte möjlighet att genomföra den. Det finns också de som
inte vill begränsa sig till utbildningsinsatser som är så tydligt kopplade till en organisation.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners,
queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation
som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq+-personer som för
alla andra i samhället.
Läs mer på rfsl.se

Att hbtq+-certifiera verksamheten med hjälp av RFSL är självklart inte det enda sättet att inhämta
kunskap kring hbtq+-frågor. Det finns idag även andra organisationer och föreningar som
erbjuder utbildning och vägledning. Det är också möjligt att genomföra utbildningar i mindre
skala med enstaka föreläsningar och workshops på det egna biblioteket. Numera finns dessutom flera digitala föreläsningar, vissa till och med tillgängliga helt utan kostnad för användaren.
I många kommuner finns det andra verksamheter som också arbetar med hbtq+-frågor. Det kan
vara både intressant och givande att samarbeta med personer utanför biblioteket.
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Exempel:

”Några ungdomar som var mycket på skolbiblioteket sa att det var
trist att det inte fanns någon verksamhet för hbtq+-personer i deras
ålder. Tillsammans med fritidsgårdarna i kommunen, kulturförvaltningen och folkbiblioteket skapade vi ett Queer-häng för ungdomar
där vi hade boktips och filmvisningar.”

Det viktigaste när det gäller utbildning är att tänka på syfte och mål. Kanske är det ett visst
område som behöver lyftas, kanske är syftet att alla ska ha stor kunskap om hbtq+-frågor så att
det ska genomsyra verksamheten. I det ena fallet skulle det kunna räcka med en föreläsning med
efterföljande diskussion, medan det i det andra fallet behövs mer omfattande insatser. Anpassa
utbildningarna efter de behov och önskemål som finns på biblioteket.
Exempel:

”Vi anlitade en föreläsare som är forskare inom sociologi. Föreläsningen
är visserligen innehållsrik, men väldigt akademisk. Efteråt påtalade
många kollegor att det är svårt att använda sig av det hen sa i det
dagliga arbetet. De hade önskat möjlighet att diskutera det mer konkret kopplat till verksamheten.”

Det är så klart önskvärt att all personal deltar vid utbildningstillfällena, men ibland är det inte möjligt. Då kan det vara aktuellt att fundera på alternativa möjligheter att sprida kunskap. Kanske är
det möjligt att filma en föreläsning så att det går att titta på den digitalt under tiden eller i efterhand. Kanske är det möjligt att någon av de som var med under utbildningen kan informera sina
kollegor på en arbetsplatsträff eller i en mindre grupp. Sådana mer interna insatser är också bra
för att introducera nyanställda och vikarier. Det kan dessutom vara ett utmärkt tillfälle för de som
har varit med längre att friska upp minnet och lära sig något nytt.

Använd styrdokumenten
För att ge styrka och stabilitet åt hbtq+-arbetet behöver frågan inkluderas i de lokala styrdokumenten. Det behöver inte handla om en specifik hbtq+-handlingsplan, utan det kan inkluderas i
de mer allmänna verksamhets- eller aktivitetsplanerna. Många gånger kan det till och med vara
en fördel att inte ha en separat plan och istället låta hbtq+-perspektivet genomsyra allt arbete.
Även i mer specifika planer, som till exempel medieplaner eller sådana som rör marknadsföring,
kan det vara relevant att få in det perspektivet.
Exempel:

”På vår arbetsplats jobbade vi med en ny handlingsplan. Förslaget
till planen var väldigt genomarbetat och innehållet kändes både aktuellt och relevant. Men när vi diskuterade förslaget uppmärksammade
en kollega att vi inte alls hade med något kring hbtq+-frågor, trots att
det är ett fokusområde för våra bibliotek.”
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Det är lätt att tänka att alla ändå arbetar med inkludering och lika villkor och att det därför är onödigt att explicit lyfta det. Men för att säkerställa arbetet behöver det synliggöras. Att hbtq+-arbetet
konkretiseras gör det också till en verksamhetsfråga och inte något som ska drivas enbart av ett
fåtal engagerade personer. Styrdokument ger frågan legitimitet.

Arbetsgrupp eller ansvarig
Att utse en hbtq+-arbetsgrupp är ett annat sätt att säkerställa att arbetet med hbtq+-frågor inte
bygger på enstaka personers engagemang. Hur många som ska ingå i gruppen beror på verksamhetens storlek och hur det är tänkt att gruppen ska arbeta. Ingår flera bibliotek eller enheter i
samma organisation är det bra att se till att så många som möjligt av dessa är representerade. Försök också att få till en spridning när det gäller yrkeskategorier.
Exempel:

”På vårt bibliotek består hbtq+-gruppen av en person från varje
enhet. Vi har fyra möten per år. Mötesdatum finns nedtecknade i
vår gemensamma möteskalender så att våra kollegor vet när vi har
möten och kan skicka med frågor som de tycker att vi ska ta upp.
Vi skickar ut länk till mötesanteckningar i vårt nyhetsbrev.”

Är det en väldigt liten verksamhet kan det vara svårt att få ihop en grupp. Då kan det passa bättre
att utse en ansvarig person. Låt gärna ansvaret rotera, till exempel termins- eller årsvis, och om
den som för tillfället är ansvarig avslutar sin anställning måste naturligtvis en ny person utses.
Hur gruppen eller den ansvariga ska arbeta kan variera. Det kan handla om ett mer strategiskt
arbetssätt, men det kan också vara att genomföra konkreta saker som till exempel planera utbildnings- eller diskussionsträffar eller sammanställa boktipslistor. En uttalad, gärna nedskriven, plan
för vad som förväntas underlättar arbetet. Det kan också vara en fördel att ha en kontaktperson i
ledningsgrupp eller liknande.
Oavsett det är en grupp eller en ensam ansvarig behöver det finnas rutiner för hur resten av
arbetsgruppen informeras om och inkluderas i arbetet. Är det en grupp är det bra att ha ett
bestämt antal möten per år och kommunicera ut datum för dessa i resten av personalgruppen så
att de kan skicka med eventuella frågor. Skicka också gärna ut mötesanteckningar efteråt så att
alla hålls uppdaterade om vad gruppen arbetar med. På en mindre arbetsplats kan arbetsplatsträffar eller liknande vara ett bra forum för information.

Till den som är chef
Chefens roll i hbtq+-arbetet
Den som är chef har en viktig roll i bibliotekets hbtq+-arbete. Arbetet med hbtq+-frågor är en
given del i bibliotekets övriga arbete med lika villkors-frågor. Under arbetets gång går det att få
tydligt stöd bland annat i lagstiftningen om aktiva åtgärder mot diskriminering. Att arbeta med
dessa frågor är utvecklande både för enskilda medarbetare och personalen som grupp. Det
bidrar till en bra arbetsmiljö och höjer kvaliteten på verksamheten i stort.
Arbetsuppgifterna kan vara utmanande på olika sätt. Den som är chef kan påverka arbetet mycket
genom att själv vara engagerad i frågorna och aktivt delta i arbetet. Genom att själv vara påläst
inom hbtq+-frågor kan chefen vara ett positivt stöd till medarbetarna. Kunskap gör det också lätt-
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are att själv kunna hantera problem som kan uppstå, och att se till att personalen känner sig
trygg med att besvara frågor och hantera eventuell kritik i samband med hbtq+-aktiviteter
på biblioteket.
I samband med aktivt hbtq+-arbete kan det ibland uppkomma intern kritik, ifrågasättande
och diskriminerande “fikarumssnack”. Det finns möjlighet att förebygga detta genom utbildning
och möjlighet till diskussion och reflektion i en trygg miljö. En viktig del i detta arbete är att
personal, inklusive nyanställda, får möjlighet till grundläggande utbildning inom hbtq+-frågor
och information om hur biblioteket arbetar med dessa frågor.
Exempel:

”Jag hörde två av mina kollegor diskutera i fikarummet varför vi har
skapat en regnbågshylla: ’Jag tycker att det här hbtq+ får väldigt
mycket plats, det är ju också vissa som så att säga arbetar i egen sak
med de här frågorna. Varför ska vi fira pride på biblioteket egentligen? Varför firar vi inte lika gärna vänsterhäntas dag, det känns ju lika
rimligt.’Jag kände mig inte bekväm att gå in i samtalet, men det var
skönt att kunna gå och prata med min chef efteråt och att hen tog det
på allvar.”

Ofta är besökarna i fokus när det gäller arbete med tillgänglighet och inkludering. Det är viktigt
att komma ihåg att arbetet med hbtq+-frågor också handlar om att skapa en trygg arbetsmiljö där
alla medarbetare känner sig respekterade och sedda. En bra utgångspunkt är att tänka att “alla
finns i rummet”, det vill säga att personer som själva är hbtq+-personer eller har närstående som
är det finns representerade på arbetsplatsen. Ett bra arbetsklimat skapar trygghet och minskar
risken att dessa personer ska utsättas för minoritetsstress.

Minoritetsstress:
En person som är en del av en minoritetsgrupp, till exempel
hbtq+-personer eller personer som tillhör en viss religion, blir
ständigt påmind om att den inte tillhör normen. Det kan handla
om blickar, frågor, fördomsfulla kommentarer eller andra typer av
mindre händelser av den sort som brukar kallas mikroaggressioner.
De personer som utför dessa mikroaggressiva angrepp är ofta
omedvetna om sitt eget handlande. Många gånger utförs de utan
syfte att skada. Inte sällan är de så ogreppbara att den som blir utsatt
inte alltid lägger märke till dem i stunden, men eftersom det handlar
om händelser som ofta upprepas växer det ganska snabbt till något
som sammantaget blir stort. Att hela tiden bli utsatt för, eller behöva
oroa sig och vara beredd på, att bli utsatt för den här typen av
händelser leder för många till en psykosocial stress. Den stressen
brukar kallas minoritetsstress.
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Hbtq+-aktiviteter på biblioteket
Som chef är det viktigt att vara delaktig när biblioteket planerar hbtq+-aktiviteter på biblioteket,
både i planeringsfas, genomförande och uppföljning. Chefen behöver vara tydlig med att hen
står bakom och stöttar personalen i de aktiviteter som planeras och att hen inte kommer att kompromissa om det skulle komma negativa reaktioner från exempelvis politiker och allmänhet. Som
stöd i detta arbete finns diskrimineringslagstiftningen och bibliotekets styrdokument. Det kan vara
bra att det är tydligt vad som är chefens roll ifall biblioteket behöver bemöta olika typer av kritik.

För chefen att fundera över vid arrangemang
Hur ska kommunikationen fungera mellan dig och din personal inför
och under aktiviteten?
På vilket sätt ska medarbetare hantera olika situationer som kan
uppkomma inför och under aktiviteten?
Vem ska sköta eventuella kontakter med pressen?
Hur hanteras eventuella kommentarer i sociala medier?

Ibland förekommer mer tydliga hotbilder i samband med hbtq+-aktiviteter och det är därför viktigt att den som är chef ser till att rutinerna kring hot, våld och vandalisering är tydliga och kommunicerade till hela personalen. Det kan vara bra att kunna se ett mönster av händelser, exempelvis mindre vandaliseringar av hbtq+-skyltning, som också kan uppfattas som hotfull, både för de
som arbetar med skyltningen och personer som besöker den. Chefen behöver därför vara uppmärksam på de anställdas signaler och ta även små incidenter på allvar och dokumentera.
Exempel:

”En av mina anställda berättade för mig att den lilla bordsflaggan
som brukar stå i regnbågshyllan är hissad på halv stång. Samma
person har också tidigare uppmärksammat att böckerna som skyltas i hyllan ibland har ställts med fronten inåt och att regnbågsmärkningen har plockats bort från vissa böcker. Vi tar upp detta på nästa
personalmöte och alla får i uppgift att hålla extra koll på den delen av
biblioteket för att försöka se till att det inte upprepas.”
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Fotograf: Emma Karlsson

Det fysiska biblioteket
Det finns många sätt att synliggöra hbtq+-perspektivet i det fysiska biblioteket. Det kan till exempel
handla om att skylta med hbtq+-medier eller att sätta upp regnbågsflaggor. Titta runt i lokalerna.
Vilka perspektiv syns? Vilka syns inte? Hur ser det ut på de affischer och skyltar som finns uppsatta i
biblioteksrummet? Tänk på att även små saker kan göra stor skillnad!

Regnbågsflaggan
Regnbågsflaggan, eller prideflaggan som den också kallas, skapades i San Francisco 1978 av gayaktivisten Gilbert Baker. Syftet var att skapa en ny symbol för hbtq+-rörelsen, en symbol skapad inom rörelsen.
Att sätta upp en regnbågsflagga i bibliotekslokalen skickar signaler till både personal och besökare
om att här finns kunskap om hbtq+-frågor, och här kan jag få vara mig själv och känna mig trygg.
Regnbågsflaggor kan finnas i många olika former på bibliotek. Det kan vara allt från små klistermärken på bokryggar till stora fasadflaggor. Oavsett vilken sorts flaggor som används kan dessa
ifrågasättas, både internt och utifrån. Det behövs kunskap hos bibliotekets anställda och ledning
kring flaggans betydelse för att kunna försvara den även när användandet av den ifrågasätts. Det
behöver också finnas en medvetenhet kring varför flaggan används, oavsett om det är en del av
ett bredare värdegrundsarbete inom organisationen eller ett mer riktat hbtq+-arbete.
Regnbågsflaggan är i allra högsta grad politisk, men den är inte en symbol för endast ett parti
eller en specifik politisk rörelse. Att använda regnbågsflaggan kan ses som ett politiskt ställningstagande på samma sätt som allt annat arbete med demokrati och mänskliga rättigheter, något
som självklart kan rymmas inom bibliotekens demokratiska uppdrag.
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Regnbågsflaggor på bibliotek
Att sätta upp en regnbågsflagga i biblioteksrummet innebär
att biblioteket och bibliotekets anställda står bakom följande
värderingar:
Vi erkänner att hbtq+-personer har samma rättigheter som heterooch cispersoner.
Vi erkänner att hbtq+-personer har varit och fortfarande är en utsatt
grupp, som har svårare att utöva sina rättigheter och vi stöttar strävan
efter lika rättigheter.
Vi erkänner att hbtq+-personer är en grupp som ofta osynliggörs och
vill stötta genom att synliggöra.
Vi kopplar ihop vårt demokrati- och tillgänglighetsuppdrag med att
arbeta med aktiv inkludering av grupper som vi ser behöver det.
Hbtq+-personer är välkomna och biblioteket arbetar för att alla ska
känna sig trygga.
[Elliott Edberg, RFSL utbildning, Föreläsning om regnbågsflaggor och
hbtq, för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq+-frågor,
5 april 2019.]

Biblioteken behöver ha förståelse för att flaggan blir extra viktig som symbol när hbtq+-personers
rättigheter ifrågasätts i samhället. Om flaggan plockas bort kan det skapas en osäkerhet kring bibliotekets värderingsgrund och vissa kan till och med känna sig både osynliggjorda och otrygga.
Detta gäller både för anställda på biblioteket och bibliotekets användare.

Regnbågshylla
Att ha en särskild regnbågshylla på biblioteket kan vara ett sätt att lyfta medier med hbtq+-perspektiv.
När hbtq+-frågor och hbtq+-personer synliggörs, exempelvis i en bok, kan det leda till att hbtq+-frågor
avdramatiseras, samtidigt som kunskapen om frågorna ökar. En regnbågshylla är givetvis viktig och
angelägen för alla, inte bara hbtq+-personer.
Exempel:

”Jag jobbar på en skola och vi har haft diskussioner om vi ska ha en
regnbågshylla eller inte i vårt bibliotek. Vi pratade mycket om att det
kan finnas elever som inte vill vara öppna med vad de läser. Några
oroade sig för att det kan vara känsligt att gå till den hyllan och leta
efter böcker. Vi kom fram till att vi ändå ville ha en regnbågshylla,
men att ha samma titlar på de vanliga hyllorna också.”
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En regnbågshylla är inte en nödvändighet, men
att lyfta fram böcker som på olika sätt berör ett
hbtq+-perspektiv är något som kan hjälpa och
uppskattas av många. När böckerna står som de
alltid har gjort reproducerar de normer som finns
inbyggda i de klassifikationssystem som används.
Att lyfta fram hbtq+-medier innebär inte att ett
nytt normsystem skapas, det handlar om att visa
att det finns mer än det som normen beskriver.
Det sänder också en signal om att biblioteket
tycker att det är viktigt att arbeta med ett mediebestånd som inkluderar erfarenheter utanför normen.
Något som kan tala mot en regnbågshylla är att
låntagare kan känna sig utpekade eller utsatta
om de använder den. Det är självklart fint att
tänka på att skydda hbtq+-personers integritet,
men det kan bli problematiskt att ta för givet att
det är skamfullt för besökare att låna medier från
en regnbågshylla. För att visa hänsyn till de av oss
som kan uppleva det problematiskt att använda
en regnbågshylla går det att placera den i en
sådan del av biblioteket där det går att vara utan
att känna sig uttittad. Att, i den mån det är möjligt,
ha dubbletter på andra platser i biblioteket ger
också ett mer tillgängligt bestånd av hbtq+-medier. När hbtq+-perspektivet finns integrerat även
i resten av samlingarna ökar förutsättningarna för
att medierna används även av de av oss som inte
aktivt söker efter dem.

Foto: Regnbågshylla, VisbyStar, CC BY-SA 4.0

På mindre bibliotek med begränsad budget och utrymme kan en fristående skylthylla eller
liknande vara ett alternativ. Där går det att arbeta med skyltning av broschyrer och medier med
hbtq+-perspektiv som byts ut med jämna mellanrum. Då krävs det inte dubbletter, utan personalen
kan istället variera vad som lyfts fram. Det går också att arbeta med tillfällig skyltning. Ett annat
alternativ är att ha ett gemensamt bestånd med ett urval av regnbågsmedier som cirkulerar
mellan olika bibliotek, där varje bibliotek har en regnbågshylla under en kortare period.
Exempel:

”Jag jobbar i en organisation där vi har bestämt att vi vill ha regnbågshyllor. På stadsbiblioteket togs förslaget emot positivt, men de
mindre biblioteken i kommunen trodde inte att detta skulle fungera.
De menade att de har svårt att ha plats för en fast hylla och sa att risken var stor att den skulle hamna på en undanskymd plats. Vi löste
det genom att jobba med ett gemensamt bestånd av regnbågsböcker som de mindre biblioteken kan använda för att skapa tillfälliga regnbågshyllor.”
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Skyltning och skyltar i biblioteket
Skyltning av olika medier
Inkludera hbtq+-perspektivet i skyltningar under hela året och inte bara vid speciella tillfällen
som pride eller liknande. Även om det inte är möjligt att ha en stationär regnbågshylla är det möjligt att arbeta aktivt med att synliggöra hbtq+-medier i bibliotekets övriga skyltningar. Detta gör
att hbtq+-frågorna inte enbart lyfts i enstaka temaskyltningar eller utställningar en eller ett par
gånger per år utan istället finns med i den kontinuerliga planeringen. Det är också ett bra sätt att
arbeta gemensamt med frågorna och engagera många ur personalen.
Exempel:

”När vi skyltar med olika teman som exempelvis Deckare, Kärlek
och Böcker som blivit film så ser vi till att alltid ha med medier med
hbtq+-tema. Temat behöver inte alltid vara bokens huvudtema.
En deckare kan till exempel ha en hbtq+-person som huvudkaraktär
eller bikaraktär eller så kan författaren till boken vara hbtq+.”

Skyltar i bibliotekets hyllor
Bibliotekets hyllor är ofta försedda med olika skyltar, både på själva hyllorna och inne bland böckerna i form av knubbar och liknande. Många gånger är dessa skyltar direkt kopplade till begrepp
från de klassifikationssystem som biblioteket har valt att använda. Det är inte alltid som dessa
begrepp uppdateras till ord som är relevanta i samtiden. Att arbeta med formuleringar på bibliotekets hyllskyltar kan vara ett arbete som är kunskapshöjande för hela personalen.
Exempel:

”När vårt bibliotek hbtq+-certifierades började vi arbeta med våra
gavelskyltar och hyllskyltar. Vi funderade över vilka ord vi använde
och hur de kan uppfattas av våra besökare. Måste vi alltid skriva ut
exakt de ord som anges i klassifikationssystemet om vi ställer upp
böcker utifrån detta system eller kan vi välja att använda andra ord
för att bli tydliga? Vilka underkategorier i klassifikationssystemet vill
vi lyfta fram i gavelskyltningen respektive hyllskyltningen? Är det
något som blir osynliggjort i systemet som vi kan lyfta upp med vår
skyltning? Vi pratade med ansvariga för klassifikationssystemen på
Kungliga biblioteket som sa att det var okej att använda andra ord vid
skyltning än de som står angivna i systemet. Utifrån det jobbade vi
vidare med att ändra ord på våra skyltar.”

Andra skyltar i biblioteket
Skyltar kan så klart finnas även på andra platser i biblioteket. På många bibliotek finns ytor för
utställningar och liknande från andra aktörer. Glöm inte bort dessa, här kan det finnas möjlighet
att samarbeta. Det kan till exempel handla om att särskilt lyfta ett visst antal utställningar med
hbtq+-tema.
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Det kan också finnas anledning att gå igenom de skyltar som redan finns på biblioteket. Skyltarna
som används på toaletterna är en typ av skyltning som är viktig att se över ur ett hbtq+-perspektiv. Ofta är toaletter uppdelade utifrån kön vilket sällan upplevs som ett problem för de av oss som
definierar oss som cispersoner. För de av oss som är transpersoner, intersex eller icke-binära kan
könade toalettskyltar inte bara väcka obehag och en känsla av att osynliggöra, utan också innebära praktiska problem då det inte är givet vilken toalett som går att använda. Könsneutrala toaletter är ett bra sätt att skapa en mer inkluderande miljö.

När biblioteket ska vara vallokal
Bibliotek används ofta som vallokal i samband med olika typer av val. Ibland fungerar biblioteket som vallokal för förtidsröstning och ibland som vallokal på själva valdagen. I samband med
att bibliotek har fungerat som vallokal har det flera gånger förekommit att regnbågsflaggor och
annat material med hbtq+-tema på biblioteket har ifrågasatts och ibland har flaggor plockats ner
med motiveringen att de skulle vara politisk propaganda.
Exempel:

”Jag arbetar på ett bibliotek som ska fungera som vallokal och när
vi förberedde oss inför senaste valet funderade vi på om vi måste
ta bort regnbågsflaggan som hänger vid regnbågshyllan eftersom
det inte får förekomma några politiska symboler i en vallokal. Det
är svårt att tolka vad som gäller och att veta vem man ska fråga. Det
känns viktigt att det blir rätt så att valet går rätt till och samtidigt vill vi
att flaggan ska vara kvar eftersom den är viktig. Hur ska vi göra med
detta? Vem ska vi fråga?”

Om biblioteket ska vara vallokal är det viktigt att personalen och röstmottagarna känner sig
trygga och vet hur de ska agera om regnbågsflaggan ifrågasätts. De personer som ska arbeta
som röstmottagare behöver tydlig information i förväg så att de sedan kan besvara eventuella
frågor som kan uppkomma i samband med valet. En viktig pusselbit för att känna trygghet och
kunna besvara frågor är att känna till vad regnbågsflaggan står för och varför den är uppsatt. Ett
annat bra sätt att förebygga problem är att ledningen pratar med valnämnden redan innan valet
och diskuterar dessa frågor så att båda parter är överens om vad som gäller. Ledningen kan
sedan informera all personal på biblioteket om bibliotekets och valnämndens förhållningssätt så
att alla vet vad som gäller.

Ett exempel från Bibliotek Uppsala
Här presenteras ett exempel på hur ett bibliotek eller en grupp bibliotek kan arbeta förebyggande, i nära samarbete med valnämnden, inför ett val. Exemplet bygger på ett arbete som
genomfördes av Bibliotek Uppsala. Inför valet kontaktades valnämnden för att diskutera hur biblioteken, i rollen som vallokal, ska agera om regnbågsflaggor i bibliotekets lokaler ifrågasätts. Utifrån detta skrevs en tydlig information och denna information skickades som nyhetsbrev till alla
medarbetare inför förtidsröstningen. Nyhetsbrevet innehöll information om både bibliotekets
och valnämndens roller när biblioteket skulle fungera som vallokal och det fanns också konkret
information om hur bibliotekspersonalen skulle agera i vissa situationer. Här finns exempel på hur
informationen i nyhetsbrevet såg ut:
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Det är valnämnden som ansvarar för vad som får förekomma i en
lokal vid förtidsröstning och om det finns synpunkter på detta är det
valnämnden som ska kontaktas och inte biblioteket.
I information som kommer från valnämnden inför valet framgår att
det som avses som politisk propaganda har partipolitisk koppling.
Bibliotekets personal plockar inte ner material (som till exempel
regnbågsflaggor) som någon person har åsikter om. Frågor eller
åsikter om vad som får finnas i en vallokal hänvisas till röstmottagarna
och valkansliet.
Frågor om valprocessen hänvisas i första hand till röstmottagarna på
plats. Vid behov kan även valkansliet kontaktas.
Valkansliet har ett internnummer dit bibliotekets medarbetare kan
vända sig om frågor om regnbågsflaggan eller annat uppstår och
inte kan hanteras av röstmottagarna på plats. Om en sådan situation
skulle uppstå ska även bibliotekschef kontaktas.

Bibliotek Uppsala var mycket nöjda med samarbetet med valnämnden och upplevde att det
nära samarbetet och de tydliga riktlinjerna skapade trygghet för personalen. Och en trygg
personalgrupp som vet hur de ska agera kan lättare bemöta ifrågasättanden och kritik.

Foto: Malmö library 121, Nemo_bis, CC BY-SA 3.0
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Det digitala biblioteket
Biblioteket finns inte bara i sina fysiska lokaler utan även digitalt. Idag har i stort sett alla bibliotek en webbsida och många finns också på sociala medier. Hbtq+-perspektivet ska så klart synas
även på det digitala biblioteket. Bibliotekens digitala kanaler kan också få en ökad roll vid olika
händelser i samhället, som exempelvis i samband med en pandemi.

Webbsidan och sociala medier
Bibliotekets webbplats och sociala medier är bra plattformar för att synliggöra bibliotekets
hbtq+-arbete. Om biblioteket exempelvis är hbtq+-certifierat ska det självklart synas även
på webben, men hbtq+-perspektivet kan även inkluderas på andra sätt.

Exempel på sätt att integrera hbtq+-perspektivet på
webben och sociala medier:
En sida på bibliotekets webbplats med information om hbtq+-certifiering.
En hbtq+-sida på bibliotekets webbplats med boktips.
Visning av nyinköpta böcker med vissa ämnesord.
Länkar till hbtq+-relaterade resurser.
Tips på hbtq+-medier.
Uppmärksamma hbtq+-relaterade minnesdagar.
Information om hbtq+-föreningar eller hbtq+-aktiviteter som händer i
kommunen, skolan, företaget eller lärosätet.

Vissa webbplattformar har funktioner som till exempel hämtar upp och visar de senast inköpta
böckerna med ett visst ämnesord. Det är ett enkelt sätt att visa upp hbtq+-medier. Listor som
automatiskt uppdateras gör sidan mer levande. Även traditionella boktips är ofta uppskattade
av både personal och användare.
Exempel:

”Vi gjorde en enkel folder med några av de barnböcker med
hbtq+-tema som vi har köpt in under året. Vi la upp den som pdf
på vår webb så det gick att skriva ut den själv också. Vet att några
förskolor använde den och delade ut på föräldramöten.”
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På sociala medier kan det tyvärr förekomma kommentarer som är kränkande och hatiska. Se till att
ha bra rutiner för att hantera sådana och se till att det finns en förberedelse i organisationen i samband med annonsering av evenemang med hbtq+-koppling. Tänk också på att det plötsligt kan
dyka upp nya kommentarer på gamla inlägg.
Exempel:

”Biblioteket annonserar rutinmässigt ett kommande program med
hbtq+-fokus på sociala medier. En anställd uppmärksammade mig
på att det har kommit hatiska kommentarer och kräk-emojis i kommentarsfältet. Vi gick genast in och besvarade det som var rimligt att
besvara och rensade resten med hänvisning till våra policyer kring
kränkande uttalanden.”

Det finns ofta kommun- eller verksamhetsövergripande riktlinjer som kan vara till stöd vid
hantering av den här typen av incidenter.

Katalogen: klassifikation och ämnesord
Klassifikation
Alla medier på bibliotek delas upp i olika kategorier. Oftast används något av de etablerade klassifikationssystemen, men även lokala varianter förekommer. I Sverige har tidigare SAB-systemet varit
det mest använda, men numera är det många, framför allt högskole- och universitetsbibliotek, som
har gått över till DDK. Det är också det system som används av Kungliga biblioteket (KB).

SAB står för Sveriges allmänna biblioteksförening, vilken senare gick
ihop med Svenska Bibliotekariesamfundet och bildade det som idag är
Svensk biblioteksförening. Första versionen av SAB-systemet kom 1921.
Dewey Decimal Classification (DDC), på svenska Dewey decimalklassifikation (DDK), är idag världens mest spridda klassifikationssystem.
Det publicerades för första gången i USA år 1876 av bibliotekarien
Melwin Dewey. Nu underhålls och uppdateras systemet av den
amerikanska organisationen OCLC. Katalogisatörer som arbetar
med DDK har tillgång till hjälpmedlet WebDewey som också till
stor del är översatt till svenska.

Att klassificera och söka på klassifikation
Det går att söka efter facklitteratur om hbtq+-relaterade ämnen i bibliotekets egna kataloger eller
den gemensamma katalogen Libris med hjälp av klassifikation. I SAB klassas övergripande verk
om hbtq+ med signum Ohjh, i DDK är motsvarande kod 306.76. Klassifikationssystemen är generella och inte optimalt utformade för klassning när det gäller hbtq+. SAB-systemet utvecklas inte
längre och det är därför viktigt att vara uppmärksam på att systemet kan innehålla ålderdomliga
benämningar och indelningar som inte längre är aktuella. DDK-systemet utvecklas hela tiden,
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och även om systemet är stort och förändringar kan ta lång tid så går det att påverka systemet.
Under de senaste åren har det exempelvis arbetats för att det i Web Dewey (både på svenska och
engelska) ska bli tydligare för den som klassificerar en bok hur koden 306.76 ska användas.
Ämnesord
Ämnesord är ett bra hjälpmedel för att hjälpa användare, både personal och låntagare, att hitta
hbtq+-relaterad litteratur. I många system är det möjligt att lägga till vilka ord som helst, men
det finns en poäng att använda de ord som finns i kontrollerade ämnesordlistor. Om samma ord
används för medier som handlar om samma ämne blir det lättare att hitta rätt.

Ämnesordslistor på svenska bibliotek
Det finns flera olika ämnesordslistor med kontrollerade ämnesord. Två ämnesordslistor som
används vid svenska bibliotek är Svenska ämnesord (SAO) och Barnämnesord (Barn). Det finns
även andra ämnesordlistor för specialsamlingar och bibliotek med specifika inriktningar.
SAO är den mest omfattande av listorna och används av de flesta svenska högskole- och universitetsbibliotek, samt ett antal folkbibliotek. Listan sköts av en redaktionskommitté vid KB. Barnämnesordslistan används för att indexera litteratur för barn och ungdomar. Det är Svenska barnboksinstitutet som har ansvaret för arbetet med den, i samarbete med KB:s redaktionskommitté.

Att uppdatera ämnesord
I takt med att samhället förändras behöver ämnesorden ofta uppdateras och det tillkommer också
nya ämnesord hela tiden. Det kan också vara viktigt att uppdatera beskrivningen av ordet (så kal�lad scope note) i takt med förändringar i samhället. För att ett nytt ämnesord ska läggas till någon
av de kontrollerade listorna krävs att det finns någon källa som bekräftar att termen är vedertagen.
Det kan handla om till exempel ett lexikon eller att ordet kan knytas till åtminstone ett specifikt
verk. Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+- arbetar kontinuerligt med att diskutera och föra fram nya förslag på hbtq+-relaterade ämnesord till Svenska
barnboksinstitutet och redaktionskommittén för SAO (se exempel nedan).

Exempel på ämnesord som tillkommit i
ämnesordslistorna:
•
•
•
•

ickebinär (barn)
ickebinär könsidentitet (SAO)
ickebinära personer (SAO)
queer (barn och SAO).

Exempel på ord som uppdaterats:
Könsbyte

Könskorrigering
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Exempel på nya formuleringar i scope note:
Crossdressing (befintligt ämnesord)
”Hit verk om personer som klär sig i kläder som normalt förknippas
med det motsatta könet.”
Ändrades till
”Hit verk om personer som använder sig av ett annat könsuttryck än
det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan
handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut.”

Om biblioteket har ett lokalt katalogsystem med poster som inte automatiskt uppdateras behöver
personalen på egen hand bevaka och byta ut förlegade och olämpliga ämnesord. De bibliotek
som arbetar i Libris kan också gå in och ändra eller lägga till ämnesord i det systemet.

Att söka hbtq+-litteratur med ämnesord
Ha gärna en lista på bibliotekets webbsida med ämnesord som kan användas för att söka efter
hbtq+-medier i katalogen. Eftersom det kan vara svårt att söka information om hbtq+ har bibliotekarier en viktig funktion att handleda vid hbtq+-relaterade frågeställningar. En bra sökhandledning kan, åtminstone till viss del, kompensera för hetero- och cisnormativa databasfunktioner
och ämnesord.

Exempel på etablerade hbtq+-relaterade ämnesord som finns
med i SAO och/eller Barnämnesordlistan:
Bisexualitet
Gaykultur
HBTQ-personer
Heterosexualitet
Homofobi
Ickebinär
Identitetssökande
Intersexualism
Könsidentitet
Könskorrigering
Lesbiska kvinnor
Normer
Queer
Regnbågsfamiljer
Sexualitet
Sexuell läggning
Transpersoner
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När det gäller facklitteratur är det standard att ange ämnesord, i vissa system automatgenereras
ämnesord utifrån bokens signum. Att det finns ämnesord innebär inte att det automatiskt är lätt att
hitta material med hbtq+-innehåll. Här är det särskilt viktigt att bibliotekarierna kan hjälpa studenterna att navigera och ha kännedom om problematiken och de diskriminerande strukturerna.
Exempel:

”På vårt bibliotek använder vi MeSH, ett kontrollerat vokabulär som
används för att indexera artiklar i den medicinska databasen PubMed. I systemet behöver vi förhålla oss till gamla, diskriminerande
ämnesord. Det finns också filter som utesluter till exempel transpersoner. Allt detta har gjort att vi behöver arbeta mycket för att hjälpa
våra användare för att komma runt dessa problem.”

På skönlitteratur för vuxna finns sällan ämnesord, vilket gör att det svårare att hitta böcker som
har hbtq+-tema. Här går det att ta hjälp av webbsidor och böcker med sammanställningar av
hbtq+-litteratur.

Barn- och ungdomslitteraturen får ofta tydliga hbtq+-ämnesord så att det ska bli enkelt att hitta.
Det går exempelvis att använda följande ämnesord för att söka fram barn- och ungdomslitteratur: hbtq, homosexuella föräldrar, transpersoner, bisexualitet, homosexualitet, ickebinär,
intersexualism och asexualitet. Alla barn- och ungdomsböcker med hbtq+-tema får från och
med 2019 också paraply-ämnesordet hbtq.

Fotograf: Erik Vesterberg

25

Andrew Hill, Uniting Network @ Sydney Mardi Gras 2016

Programverksamhet och andra publika aktiviteter
I stort sett alla bibliotek har någon form av programverksamhet, allt från sagostunder för småbarn
till akademiska föreläsningar. Oavsett vilken typ av program som anordnas på biblioteket är det viktigt att tänka på representation. Vems eller vilkas berättelser ges utrymme? Vem eller vilka syns inte?
En genomtänkt programplan ger bra förutsättningar för en programverksamhet med bred representation. Det kan finnas anledning att särskilt fokusera på perspektiv som ofta blir osynliggjorda,
till exempel hbtq+-perspektivet. Ha som målsättning att försöka anordna aktiviteter som både kan
fungera som spegel för de av oss som själva är hbtq+ och fönster för de av oss som inte är det.
Hbtq+-personer ska få möjlighet att känna sig representerade och synliggjorda, och övriga ska
få möjlighet att ta del av andra erfarenheter än sina egna.
Hbtq+ är ett brett och mångfacetterat område. Hbtq+-personer kan vara homosexuella, bisexuella,
transpersoner (manliga och kvinnliga och ickebinära), queera, intersexuella och mycket annat.
Hbtq+-personer har också många hudfärger, åldrar, trosuppfattningar, nationaliteter och funktionsvariationer. Alla dessa saker samverkar och påverkar, vilket innebär att erfarenheter och
berättelser kan vara vitt skilda. Att inkludera ett hbtq+-perspektiv i programverksamheten kan
därför göras på väldigt många sätt.
Det viktiga är inte i första hand vilken typ av aktiviteter eller hur många som genomförs. Det viktiga är att det finns en medveten plan utifrån de förutsättningar som finns. Det kan handla om
föreläsningar om enskilda hbtq+-frågor, men det kan också handla om att alltid ha som mål att
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ha med minst en bok med hbtq+-perspektiv vid varje bokprat för skolklasser. Hellre en aktivitet i
mindre skala än ingen alls. Är det svårt att komma på aktiviteter kanske det finns någon lokal förening att samarbeta med. Det kan också vara bra att kolla vad som händer på andra bibliotek för
att få inspiration.
För att lätt kunna dokumentera och följa upp kan det dock vara enklare att börja med att skapa
mätbara mål i form av ett visst antal hbtq+-programpunkter per år. Det är en utmärkt sak att ha
med i en handlingsplan eller liknande dokument.

Förslag på hbtq+-aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Bokprat om böcker med ett hbtq+-perspektiv
Sagostund med böcker som har ett hbtq+-tema
Bokcirkel kring böcker som har ett hbtq+-tema
Filmvisning av filmer med ett hbtq+-perspektiv
Föreläsning om hbtq+-relaterat ämne
Regnbågsspråkcaféer

Fotograf: Elin Andersson
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Vad andra tycker
När biblioteket arbetar med hbtq+-frågor kan det komma reaktioner från personal, besökare och
annan allmänhet. Ibland är reaktionerna väldigt positiva och peppande, andra gånger kommer
kritiska och ifrågasättande kommentarer.

Kritiska röster
Det finns många som har åsikter om bibliotekens verksamhet, och trots att arbete med hbtq+-frågor går hand i hand med bibliotekens uppdrag kan det kritiseras.
En relativt vanlig kritik som framförs mot hbtq+-skyltning handlar om varför just hbtq+-frågor och
regnbågsflaggor ska lyftas fram, och inte andra perspektiv. Det kan också komma kommentarer
om att bibliotek ska vara en neutral plats och att det är självklart att alla är välkomna på bibliotek,
utan att det behöver poängteras extra.
Exempel:

”Det kom fram en person till mig och pekade på regnbågsflaggan
som vi har i informationsdisken. Personen var väldigt upprörd och
sa: ’Jag förstår inte varför ni ska ha en sån där flagga här. Det är ju
många andra flaggor ni skulle kunna ställa dit. Varför har ni sån här
vänsterpropaganda på biblioteket?’”

Negativ kritik kan bemötas på olika sätt. Ibland kan det räcka med att sakligt informera om bibliotekets hbtq+-arbete. Det kan i dessa lägen vara bra att ha en folder eller ett flygblad som berättar
om vad biblioteket arbetar med och varför. Tyvärr finns det tillfällen då det inte räcker och det kan
uppstå hotfulla situationer. Det kan handla om besökare som uppträder hotfullt inne i biblioteket,
det kan vara personer som handgripligen rycker ner eller förstör flaggor. Det kan också vara specifika grupper som delar ut hbtq+-fientligt material eller hotar via telefonsamtal eller brev. Kommentarer i sociala medier är vanligt förekommande. I dessa fall är det viktigt att ta stöd i de rutiner
för hur hot ska hanteras på arbetsplatsen, och också att dokumentera alla incidenter och polisanmäla om det behövs.
Exempel:

”Jag var med och ordnade ett program på biblioteket där vi skulle få
besök av ’Bland drakar och dragqueens’ med dragqueens som skulle
läsa sagor för barn. Inför detta program skickades en skrivelse till
kommunen där en person från ett politiskt parti ifrågasatte att kommunens pengar ska användas till detta. Vår chef var väldigt tydlig
med att hen stöttade oss i detta och vi fick också stöd från kollegor
på andra bibliotek.”
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Positiv respons
Flera av oss som jobbar på bibliotek som arbetar aktivt med hbtq+-frågor vet att även om det
förekommer negativ kritik är de positiva kommentarerna många gånger vanligare. Att skriva
incidentrapporter när något negativt inträffar är relativt inarbetat i de flesta verksamheterna, men
det är inte lika vanligt att anteckna den positiva responsen. Även på personalmöten och liknande
riskerar tyvärr positiv återkoppling att drunkna i den uppmärksamhet som eventuella negativa
reaktioner kan få.
Exempel:

”När vi utvärderade vårt hbtq-arbete internt frågade vi om folk fått
mycket kommentarer om till exempel våra regnbågshyllor. Det gick
att ange både negativa och positiva kommentarer som alternativ, och
det fanns också möjlighet att skriva exempel. Det var väldigt roligt
att de flesta skrev att många besökare uppskattade vårt arbete. Väldigt många berättade om att besökare uttryckt uppskattning för vårt
arbete. Vi blev faktiskt förvånade och påminda om hur ofta vi fokuserar på det negativa.”

Genom att skapa ett forum där de positiva reaktionerna kan samlas har ni möjlighet att hämta
energi i stunder när det känns motigt. Skriv upp positiv respons i ett särskilt dokument eller
en anteckningsbok. Genom att uppmärksamma positiv feedback synliggörs vilken betydelse
hbtq+-arbetet har för såväl individer som biblioteket och samhället i stort.
Exempel:

“Vid den senaste prideskyltningen på universitetsbiblioteket såg
jag två tjejer som stolt tog varandra i handen när de hade passerat
regnbågsflaggan.”

“Flera personer har kommit fram och sagt att det är så fint i biblioteket med alla regnbågsflaggor.”

“Min kollega, som är transperson, fick under en programverksamhet
på biblioteket i samband med pride, möjlighet att prata med några
av sina kollegor om sig själv och sin upplevelse av att vara trans.”
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“När vi genomförde en kundundersökning var det flera som uttryckte
att det kändes bra att regnbågsflaggan syns. De såg det som en
garant för ett inkluderande förhållningssätt och en signal om att alla
är välkomna. En av de intervjuade sa att det kändes tryggt att se flaggan.”

“En låntagare tackade mig för att hen inte var tvungen ange kvinna
eller man när hen skulle göra lånekort.”

“Jag hade på mig mitt regnbågsrandiga nyckelband när en
ung besökare kom fram och sa att det var fint. Hen hade själv
regnbågspins på sin jacka och jag tänkte att det nog inte bara var
det estetiska som hen kommenterade. Det kändes fint.”

Fotograf: Emma Karlsson
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Förslag på taxonomi för hbtq+-arbete på bibliotek
En taxonomi är ett sätt att strukturera en verksamhet i olika nivåer. Det som står i beskrivningen
är de mål som eftersträvas på respektive nivå. Den första nivån (nivå 1) är den grundläggande
nivån och den sista nivån (nivå 7) är en vision för arbetet. Den taxonomi som finns här beskriver
hur biblioteket kan arbeta med hbtq+-frågor. Använd gärna taxonomin som ett hjälpmedel när ni
planerar hbtq+-arbetet eller när ni ska presentera arbetet för biblioteks- och verksamhetsledning
eller externa samarbetspartners.
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Hbtq+-frågor och hbtq+-perspektiv finns på agendan
Biblioteket inventerar och orienterar sig om hbtq+-frågor och hbtq+-perspektiv, verksamhetsledningen är informerad om och inkluderad i arbetet.
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?

En arbetsgrupp arbetar med hbtq+-frågorna
En arbetsgrupp, eller, i mindre organisationer, en ansvarig person, är utsedd.
Den ansvarar för att utforma en hållbar hbtq+-strategi/plan för bibliotekets verksamhet.
Mindre hbtq+-projekt är påbörjade.

Det finns kunskap och medvetenhet om hbtq+-frågor
och hbtq+-perspektiv
Det pågår olika former av kunskapsökning hos, inklusive utbildning för, personalen.
Det finns tid och utrymme för personalen att samtala, reflektera och problematisera
kring hbtq+-frågor och hbtq+-perspektiv.

Hbtq+-perspektiv är inkluderat i det fysiska och det digitala rummet samt
i den publika verksamheten
Personalen har en samsyn om 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.

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 hbtq+-utbildning för nyanställda finns.

Hbtq+-samverkan är väl utvecklad
Det finns en fördjupad samverkan med verksamheter och organisationer med
hbtq+-perspektiv. Gemensamma mål och planer finns.

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.

32

Att fundera på
Hur gör vi för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade på
biblioteket? Vad signalerar det fysiska och digitala biblioteksrummet?

Vilka normer förmedlar vi på biblioteket?

Vilken hbtq+-kompetens finns i den verksamhet jag arbetar i?

Finns det en plan för hbtq+-arbete på mitt bibliotek?
Är hbtq+-perspektivet inkluderat i verksamhetens styrdokument?

Hur motverkas kränkningar och diskriminering på arbetsplatsen
och i bibliotekets verksamhet?

Lyfter vi kontinuerligt fram och rekommenderar medier med ett
hbtq+-perspektiv? Till exempel i listor, skyltning eller på andra 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 behövs för att lyfta
och synliggöra hbtq+-perspektivet?
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Fotograf: Anders Magnusson

Slutord
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska vara tillgängliga för alla.
Genom att arbeta aktivt med hbtq+-frågor skapas bra förutsättningar för
att uppnå detta. Ett systematiskt hbtq+-arbete på biblioteken bidrar till
att synliggöra och öka kunskapen om hbtq+-frågor i samhället. Det bidrar
också till att skapa och bibehålla trygga platser för hbtq+-personer.
Öppenhet och frihet att vara den du är, är något som gynnar alla på
biblioteket, såväl personal som användare.
Att arbeta med hbtq+ ingår i det lagstadgade arbetet mot diskriminering
och är något som självklart ska ingå i bibliotekets arbete med lika villkor.
Hur arbetet ska utformas beror på bland annat bibliotekets budget, storleken
på organisationen och förkunskaper hos personalen. Det kan handla om att
skapa regnbågshyllor, anordna hbtq+-program eller att aktivt arbeta med
ämnesord. Det kan också handla om att ordna utbildningar och diskussionsträffar för personal.
Några bibliotek har möjlighet att göra mer omfattande satsningar, medan
andra jobbar i mindre skala. Flera bibliotek har idag ett väl förankrat och
omfattande hbtq+-arbete, och det kan vara lätt att tänka att det inte är
någon idé att göra något om det inte finns möjlighet till något stort. Men
varje liten grej som görs är ett steg framåt mot en mer tillgänglig biblioteksverksamhet.
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