
 

 

 

 
Vad roligt att ni är intresserade av hbtq-diplomering! Under 2020 genomförs 
en satsning på hbtq-diplomering av bibliotek i Västerbotten. Detta görs som 
ett samarbete mellan Regionbiblioteket och Folkhälsoenheten vid Region 
Västerbotten. Regionen står för lokal, lunch och fika, deltagande är avgiftsfritt. 

 

Det här dokumentet innehåller information om syfte, upplägg och vad som 
krävs för att genomföra en hbtq-diplomering från Region Västerbotten. 

 

Syfte 

Syftet med hbtq-diplomeringen är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt 
arbete med hbtq, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån 
målgrupp, arbetsmiljö och utveckling.  

 

Hbtq-diplomeringen är ett viktigt stöd för biblioteken i arbetet med det 
demokratiska uppdraget, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. 

 

 
 

 

Total tidsåtgång 

För alla medarbetare: ca 10 timmar 
För den utsedda hbtq-gruppen: Ytterligare ca 10 timmar 

 

Upplägg 

En verksamhet blir hbtq-diplomerad när den genomgått hela hbtq-
diplomeringsprocessen vilket, beroende på verksamhet, beräknas ta 4-6 
månader.  

Hbtq-diplomeringen är utformad för att alla medarbetare i en verksamhet ska 
delta. Det är därför viktigt att beslutet att genomföra en hbtq-diplomering är 
förankrat i gruppen och att tid finns att genomföra alla steg på ett bra sätt. 

Hbtq-diplomering i  
Region Västerbottens regi 



 

Processen för att bli hbtq-diplomerad innehåller webbutbildning, 
föreläsningar, en individuell reflektionsuppgift samt en granskning och 
framtagande av handlingsplan för fortsatt arbete med hbtq, normer och 
jämlikhet i verksamheten. För en översikt över processen, se nästa sida. 
Tidsåtgång för varje moment anges inom parantes. 

 

 Webbutbildning 

I god tid innan första träffen får ni ett utskick med länkar och material för de 
utbildningsdelar som ni ska arbeta med innan träffen.  

 

Uppföljning och vidare arbete 

För att fortsätta att stötta arbetet med hbtq-frågor i verksamheten görs 
regelbundet uppföljningar. Den första uppföljningen görs sex månader efter 
att verksamheten hbtq-diplomerats och efter det görs uppföljning vartannat 
år. Utöver detta erbjuds föreläsningar och utskick av nyhetsbrev till personal 
som deltagit i hbtq-utbildning. För nyanställd personal finns den helt 
webbaserade utbildningen Andra chansen. Både uppföljningar och att ny 
personal erbjuds Andra chansen är obligatoriskt för att verksamheten ska 
behålla sin hbtq-diplomering. 



 

  

Inför hbtq-
diplomeringen

•Intresseanmälan skickas in

Webb-
utbildning

•Normino (60 min)

•Läsa igenom utskick med styrdokument kopplade till bibliotek (30 min)

Första träffen

• En halvdag med föreläsningar, diskussion och övningar (3,5h)

•Hbtq idag

•Livsvillkor för hbtq-personer

Läsa en bok

•Välja en bok eller film med hbtq-tema, förbered och skriv ett tips ca en halv A4, till 
andra träffen.

Individuell 
uppgift

•Alla medarbetare för en individuell uppgift som syftar till att skapa reflektion om 
normer kring kön och sexualitet som vi  möter i arbetet (60 min)

Förslag till 
handlingsplan

• Några eller alla medarbetare tar fram ett gemensamt förslag till handlingsplan för 
fortsatt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i verksamheten. En mall och särskilda 
instruktioner finns för detta (8h)

Andra träffen

•En halvdag med föreläsning, diskussion och övningar (3,5h)

• Diskussioner utifrån individuell uppgift och handlingsplan
• En inkluderande verksamhet

Hbtq-
diplomering!

•Utifrån diskussioner på andra träffen slutförs handlingsplanen och skickas in till 
ansvarig utbildare (2h)

•När handlingsplan är inskickad skickas diplom ut till verksamhet och till de 
medarbetare som fullföljt alla moment på Lärande landsting



 

Inför diplomeringen 

Vi vet att hbtq-diplomeringen är en stor satsning för en verksamhet och för att den 
ska bli så givande som möjligt vill vi att vissa förberedelser görs innan.  

 

✓ Ansvarig chef fyller i och skickar in intresseanmälan. 

✓ Diskutera frågan om ni ska hbtq-diplomeras i arbetsgruppen och vad det 
innebär, är det så att det finns ett stort motstånd mot att gå hbtq-
diplomeringen i arbetsgruppen eller andra aktuella arbetsmiljöproblem så 
kanske detta inte rätt tillfälle att påbörja processen. 

✓ Vi vet efter utvärdering av hbtq-diplomeringen att kränkningar tyvärr ej är 
ovanligt i samband med att hbtq-diplomering påbörjas. Att arbeta med 
frågor som rör hbtq, normer och makt kan väcka känslor och synliggöra 
strukturer som inte varit tydliga för alla i arbetsgrupper tidigare. Ha en 
beredskap och en plan för hur kränkningar som uppstår i samband med 
hbtq-diplomeringen ska hanteras. 

✓ Det finns möjlighet att göra en skattning av verksamheter före och efter 
hbtq-diplomeringen, för detta finns en mall framtagen men sen ansvarar 
verksamheten för att sprida och sammanställa den. 

Krav för diplomering 

När följande krav är uppfyllda blir verksamheten hbtq-diplomerad: 

Hela arbetsplatsen och alla medarbetare ska delta, inklusive ledning 

Minst 90% av medarbetarna ska ha deltagit på båda träffarna 

Alla medarbetare ska ha genomfört webbutbildningarna 

Alla medarbetare ska ha gjort och skickat in en reflektionsuppgift 

En handlingsplan för fortsatt arbete med hbtq, normer och jämlikhet ska ha 
tagits fram och skickats till ansvarig på Folkhälsoenheten 

Verksamheten ska delta i uppföljningstillfällena för att behålla hbtq-
diplomeringen 

Nyanställda och andra som missat utbildningsdelarna i hbtq-diplomeringen 
ska genomföra Hbtq-diplomeringen: Andra chansen på Region 
Västerbottens plattform Lärande landsting 

 

Kontakt 
Christer Edeholt 
Biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Region Västerbotten 
christer.edeholt@regionvasterbotten.se  
 
Helena Gard 
Hälsoutvecklare, Folkhälsoenheten Region Västerbotten 
helena.gard@regionvasterbotten.se  
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