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Intern hbtq-grupp  
 

NAMN TITEL 

Karin Stenlund  Förste bibliotekarie 

Kerstin Andersson Biblioteksassistent 

Malin Stenberg Barn- och 
ungdomsbibliotekarie/ 
Projektledare 

Maria Larsson Enhetschef Kultur 

Veronica Gustafsson Vik. bibliotekarie 

 

1. Introduktion 

 

DU HAR RÄTT ATT VARA DU – i alla sammanhang, och specifikt i vårt.  
 
Bibliotek är till för alla, alla ska känna sig välkomna, sedda och respekterade.  
 
Arbetet med hbtq, normer och jämlikhet är av stor betydelse i vår verksamhet. 
 
För att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där hbtq-personer kan vara sig själva 
ska vi ifrågasätta normer, synliggöra mångfald och bemöta fördomar öppet.  
 
Detta är ett arbete som behöver bedrivas inom alla delar av samhället. Kultursektorn och 
Malå bibliotek är en viktig motor för detta arbete.  
 
En öppen tillgänglig verksamhet för diskussion, påverkan och förändring. 

 

2. Nulägesanalys 

INTERNA DOKUMENT 

Interna dokument är kortfattade och allmänt hållna, i vår biblioteksplan 2023–2025 kan vi 
exempelvis finna följande formuleringar:  
 

Malå bibliotek vill särskilt arbeta med inkludering för att tillvarata 
mångfald och olikheter. Inkludering handlar om att ge alla möjligheten 
att uppleva gemenskap och aktivt deltagande oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Inkludering stämmer också bra överens med hela Malå kommuns 
vision: 

 ”En trygg och välkomnande kommun där utveckling sker”. 
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Exempel prioritering: 
 
Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt arbeta för: 
 

- Att stå upp för bibliotekets demokratiska uppdrag genom att vara en förebild i 
arbetet för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. 

 
För organisationen finns också en plan för kränkande särbehandling, där finns följande 
formuleringar:  

”Kränkande särbehandling och trakasserier regleras i två lagrum. 
Kränkande särbehandling regleras inom arbetsmiljölagstiftningen och 
specificeras i AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) med 
Arbetsmiljöverket som förvaltningsmyndighet. Trakasserier som grundar 
sig på de sju olika diskrimineringsgrunderna regleras i 
diskrimineringslagen, 2008:567 och Diskrimineringsombudsmannen är 
ansvarig myndighet. 

Trakasserier och sexuella trakasserier 

Om grunden för kränkande särbehandling har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning sexuell läggning eller ålder kan det handla om 
trakasserier, ett uppträdande som kränker någons värdighet. 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella 
trakasserier. 

Det gemensamma för trakasserier är att man kan uppleva sig 
förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Det är viktigt att den som 
är trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är 
obehagligt och ovälkommet.” 

 
Handlingsplanen redogör också för tillvägagångssättet för hantering av kränkande 
särbehandling och trakasserier.  

 
 
KOMMUNIKATION 

Hur vi kommunicerar är av stor vikt. 
 

- Vi har arbetat något med inkludering i vårt fysiska biblioteksrum. 
- Vi har inrättat Regnbågshyllor för skönlitteratur på både barn/ungdom- och 

vuxenavdelning. 
- Vi har uppe stora Regnbågsflaggan från Regionbiblioteket ”Du har rätt att vara du” 
- Vi skyltar och märker med regnbågsflaggor.  
- Vi erbjuder bokmärken.  



   
5 

- Vi har identifierat att vid riktade aktiviteter aktualiseras vårt arbete och blir mer 
synligt (ex. lesbisk odyssé).  

- Vi skriver om hbtq-perspektivet på våra sociala medier.  
- Vi har identifierat fler möjliga åtgärder genom att analysera nuläget vilka framgår i 

åtgärdsplanen.  
- Vi säkerställer att annonsering och blanketter är könsneutrala. 

 
 
BESÖKARE 

Bemötande och respekt för våra olika besökare är av stor vikt.  
 
Vi identifierar följande utvecklingsområden: 
 

- Vi är medvetna om att vi slentrianmässigt kan använda oss av fel pronomen.  
- Vi är medvetna om att vi slentrianmässigt kan använda oss av ord som 

könsbestämmer.  
- Vi ser möjlighet att utveckla vår vokabulär och hålla oss uppdaterade. Viktigt att 

förstå varför vissa ord används och andra inte. 
- Vi ser potentiell möjlighet med Book-it som verktyg för förtydligande respekt 

rörande pronomenen vid registrering av ny låntagare.  
- Vi ser möjligheter att utveckla vårt målgruppsmaterial i form av broschyrer och 

inbjudningar.  
- Vi konstaterar att vi i vårt löpande arbete reflekterar över vårt bemötande i termer 

namn/pronomen/könsidentitet/sexualitet/familjekonstellation vilket ger oss 
förutsättningar att utvecklas.   

 
ARBETSMILJÖ 

Att vår arbetsmiljö är inkluderande är av stor vikt.  
 
Vi identifierar följande utvecklingsområden: 
 

- Vi är medvetna om att vi slentrianmässigt kan använda oss av fel pronomen.  
- Vi är medvetna om att vi slentrianmässigt kan använda oss av ord som 

könsbestämmer. 
- Vi ser möjligheter att utveckla vår kommunikations till potentiella nya 

arbetskamrater i form av rekryteringsannonser. 
- Vi ser möjligheter att utveckla våra arbetsplatsträffar. 

 
Fokus arbetsmiljö: 
 

- Vi ska ha ett inkluderande klimat med respekt för varandra och människor i vår 
omgivning. 

- Vi ska vara normkritiska och komma ihåg att utmana normen.  
- Vi är medvetna om att mångfald berikar, inte bara vårt resultat utan också vår 

arbetsmiljö.  
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- Vi har var och en ett eget ansvar att markera oegentligheter och ifrågasätta 
normer (som att säga till vid negativ jargong som vid ex. homofobiska /transfobiska 
skämt. Vi måste vara tydlig att det inte är acceptabelt i biblioteksrummet). 

- Nya kollegor ska introduceras i arbetet med hbtq och jämlikhet tidigt, gärna redan 
vid rekryteringstillfället, handlingsplanen är ett verktyg för detta.  

 

3. Skattning av verksamheten 

 
Här befinner vi oss idag: Hbtq-perspektiv är förankrat i organisationen och all personal har 
grundläggande hbtq-kompetens 
 
Hit vill vi nå: Hbtq-samverkan är väl utvecklad 
 
Önskvärt läge: Biblioteket är aktivt i samhällsutvecklingen gällande hbtq-frågor 
 

4. Målsättning 

Kortsiktigt mål: Hbtq-samverkan är väl utvecklad 
Långsiktigt mål: Biblioteket är aktivt i samhällsutvecklingen gällande hbtq-frågor 

 
MÅLOMRÅDE  

INKLUDERANDE KOMMUNIKATION  

Åtgärd/åtgärder Ansvarig 

Utmana varandra i arbetslaget – ord som inte könsbestämmer Alla 

Temasida på webben – vi lyfter fram vår diplomering Kerstin 

Vi exponerar informationsbroschyrer på olika språk Karin 
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Göra pins ”Du har rätt att vara du” på 5 samiska språk Karin 

Uppmärksamma hbtq-relaterade minnesdagar, 17/5, 20/11 Malin 

Pride/ Mötesplats för HBTQ-personer Alla 

Personalen har tillgång till pins med pronomen, att på eget initiativ bära  Kerstin 

Utvärdering 

Uppföljning av åtgärderna sker löpande under verksamhetsåret. Läggs till som stående punkt på 
veckovisa träffar – Fredagar, udda veckor, kl. 8.15. Utvärdering sker vid årets slut. 

 

MÅLOMRÅDE 

INKLUDERADE BESÖKARE I VÅRT FYSISKA BIBLIOTEKSRUM 

Åtgärd/åtgärder Ansvarig 

Riktad programverksamhet planeras, anslås och genomförs Alla 

Regnbågshyllor hålls uppdaterade genom regelbundna inköp, översyn och 

gallring 

 
Karin/Malin 

Medier med HBTQ-tema ska lyftas fram vid iordningställande av bokbord 
och boktips på webben 

 
Alla 

Köpa in hbtq-flaggor Kerstin 

Bilderbokstråg för Regnbågsböcker på barnavdelningen Malin 

  

  

Utvärdering 

Uppföljning av åtgärderna sker löpande under verksamhetsåret. Läggs till som stående punkt på 
veckovisa träffar – Fredagar, udda veckor, kl. 8.15. Utvärdering sker vid årets slut. 

 

MÅL  

INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ 

Åtgärd/åtgärder Ansvarig 

Säkerställa tydliggörandet av perspektiv i samverkan V8 i samband med 
den nya Visionen för V8. 

Maria/Karin 

Introduktion nyanställda: vår handlingsplan för inkluderande arbetsplatser 
samt plan för kränkande särbehandling och digital rapportering av tillbud 
och olycksfall.  

Maria 
 

Säkerställa uppföljning och utvärdering Alla 

Pronomenrunda vid mottagande av praktikanter och nya kollegor Alla 

  

  

Utvärdering 

Uppföljning av åtgärderna sker löpande under verksamhetsåret. Läggs till som stående punkt på 
veckovisa träffar – Fredagar, udda veckor, kl. 8.15. Utvärdering sker vid årets slut. 

 

Uppföljning 
Tidpunkt för revidering 20230217 

Ansvarig Verksamhetsansvarig Kultur 

 


