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Biblioteket, en neutral plats?

• Neutralitet som en styrka > alla är välkomna

• Neutralitetsbegreppets problematik > kan
stärka normer, exkludera dem som inte
bekräftar normen









Normer

• Osynliga, ofta omedvetna faktorer som styr 
verksamheter och vårt sätt att förhålla oss till 
varandra

• Normer synliga först när man bryter mot dem, när 
de skaver

• Vems normer och värderingar styr och hur?

>>> Hur styr t.ex. cis- eller heteronormer eller 
funknormer verksamheten (t.ex. Urval, prioriteringar, 
utrymmen och tjänster) och hur kan dessa normer 
skrotas?



Rullstolen eller människan?

Bild: http://rymdiz.blogspot.fi/2012/11/bemotande.html



Normkritisk verksamhet I: Identifiera

• Vilka normer och attityder styr arbetet / 
rekryteringen / urvalet? 

• Vem och vilka är verksamhetens
utgångspunkt? 

• Vem är VI och vem är DOM? 

• Dina egna attityder och utgångspunkter?

• Dolda strukturer och oskrivna regler?



Normkritisk verksamhet II: Förändra

• Analysera, räkna, använd checklistor, gör upp 
strategier 

• Hela verksamhetens omvärdering > 
Systemförändrande

• Rekrytera ny personal / nya medlemmar och 
skola upp gammal > personalen ska spegla 
befolkningsunderlaget

• Uppdatera informationen och lägg till 

• Gör inget om ”oss”, utan ”oss”





Redskap:
De nationella tillgänglighetsanvisningarna

för biblioteken

• Arbetet inleddes hösten 2014 på initiativ av Esbo
stadsbibliotek, med i arbetsgruppen Kultur för alla och 
en del olika biblioteks- och tillgänglighetsaktörer

• Sommaren 2016 utgavs tillgänglighetsanvisningarna

• Består bl.a. strategiskt arbete och ledarskap, samlingar
och material, kundbetjäning, evenemang, pedagogisk
verksamhet, informationsförmedling, ICT-införskaffning
och utrymmen

• HBTIQ-frågor som en röd tråd





Exempel:
Att jobba med HBTIQ 
inom biblioteken



REGNBÅGSHYLLAN

”Regnbågshyllans målsättning är att förbättra
sökbarheten av det önskade materialet, främja
öppenheten samt stärka bibliotekets roll i kampen
mot diskriminering och som en plats öppen för 
alla. Hyllan ger en positiv signal. Den förmedlar
kunskap och berättelser om annanhet, erbjuder
kontaktytor för identifikation och möjligheter till att
förstå. Ett viktigt material i hyllan är barnböcker
som berättar om regnbågsfamiljer…”



Regnbågshyllan i Finland

• Den första regnbågshyllan öppnades år 2015 (januari) 
på Berghälls bibliotek (Helsingfors) och ett par 
månader senare öppnades den första svenskspråkiga 
regnbågshyllan på Helsingfors Arbis

• Före regnbågshyllan listor på nätet, t.ex. Kuopio 
bibliotek

• I dag finns regnbågshyllor bl.a. i Esbo, Åbo, Kokkola, 
Lahtis … 

• Modell från Sverige och Umeå > enl. principen 1 
exemplar i regnbågshyllan, 1 i övriga samlingarna

• Idag har även de synskadades bibliotek Celia en virtuell 
regnbågshylla





Esbo stadsbibliotek – en föregångare

• 18 bibliotek, 2 biblioteksbussar

• Aktiv förespråkare av för tillgänglighet och 
mångfald inom bibliotekssektorn

• Kultursensitiv och inklusiv rekryteringspolitik > 
bibliotekets personal speglar stadens invånare
(personer med invandrarbakgrund 1:1)

• Hösten 2014 inledde biblioteket ett samarbete
med Helsingfors Seta och Kultur för alla för att
genomföra ett genomgripande HBTIQ-arbete
inom hela biblioteket



HBTIQ-arbetet inom Esbo
stadsbibliotek

Personalen utbildas våren 2015 
• Utbildare: Helsingfors Seta & Kultur för alla
• Workshop 10.2.2015: Personal och biblioteksbesökare

> vilka frågor är relevanta, hur gå vidare?
• Skolning för personalen I :  Hur främja HBTIQ-

sensitivitet? (bemötande, service) 25.5.2016
• Skolning för personalen II : Queerandet av biblioteken

(tjänster och samlingar) 1.6.2016
• Skolning för personalen III (även Helmet): 

Könsminoriteter och bibliotek (tjänster och samlingar), 
10.10.2016



Frågor som diskuterades år 2015-2016

• Genussensitiv och jämlik kundbetjäning
• Genussensitiva blanketter, bibliotekskort, broschyrer > 

könsmångfald ska beaktas
• Klassificering och ämnesord > vilka ämnesord bör användas i 

material som är t.ex. Homofobiskt
• Vad göra med homo/transfobiskt material?
• Evenemang, verksamhet specifikt för regnbågsminoriteter, boktips, 

utställningar mm.
• Regnbågsbarn & -unga samt seniorer som speciella fokusgrupper
• Trygga utrymmen: ”Område fritt från diskriminering” -skyltar, 

regnbågsflaggor, pins för personalen, könsneutrala toaletter, att
reagera på homo/transfobiskt beteende bland kunder

• Arbetsgemenskapen som inkluderande
• Speciell fokus på könsminoriteter



HBTIQ-arbetet inom Esbo
stadsbibliotek

Målsättningar
• En regnbågsgrupp tillsätts för att stöda HBTIQ-arbetet

inom biblioteket
• Fokus på HBTIQ-sensitiv kundbetjäning, inkludering av 

HBTIQ-relaterat material: boktips, bokutställningar, 
bokprat, sagostunder etc.

• Varje bibliotek ska ha minst 1-2 könsneutrala toaletter
• Alla bibliotek deltar i Helsingfors Pride 2015 > genom

bokutställningar, evenemang, genom att delta i 
paraden, i parkfesten etc.

• 1-2 HBTIQ relaterade evenemang per år
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