
Utvecklingstrappa för arbete med hbtq-frågor 
 

 

 

1. VI VILL - Vi har en ambition att bli bättre på hbtq-frågor och har 

påbörjat arbete för att utveckla verksamheten. 

Exempel: Initiativ till utbildning/hbtq-diplomering har tagits, 

ambition att använda ett öppet och inkluderade språk, med ord 

som partner, finns 

 

2. VI FÖRSÖKER - Vår verksamhet har genomgått utbildning i hbtq och 

vi arbetar utifrån en handlingsplan. Det finns rutiner för utbildning 

av nya medarbetare. 

Exempel: Verksamheten är hbtq-diplomerad, det finns rutiner för 

att nya medarbetare ska gå Andra chansen 

 

3. VI ARBETAR - Vi har medarbetare som är engagerade och driver på 

verksamhetens arbete. Vi deltar i fortbildning i området. 

Exempel: Det finns en arbetsgrupp för hbtq-frågor och/eller 

eldsjälar som lyfter perspektiven i olika sammanhang, inbjudningar 

till fortbildning och hbtq-nyheter sprids bland medarbetarna   

 

4. VI SYNS - Vi synliggör vårt arbete internt och externt. Vi har fått 

positiv återkoppling från de vi möter i verksamheten.  

Exempel: Regnbågsflaggor i lokaler, information om verksamhetens 

ambitioner med hbtq-frågor syns på Vårdguiden 1177 & 

platsannonsering, frågorna lyfts rutinmässigt på APT och i 

verksamhetsplanering av ledning och medarbetare 

 

5. VI GÖR - Vi känner trygghet i vår kunskap om hbtq-frågor och 

praktisk tillämpning vad gäller bemötande, arbetsmiljö och 

verksamhetsutveckling. 

Exempel: Rutiner och mallar kring hur frågor om familj, relationer, 

sexualitet och pronomen ställs finns och används, det finns 

kompetens och planering för att hantera kränkningar kopplat till 

sexism, homofobi och transfobi i verksamheten 

 

6. VI KAN - Vår ledning och alla medarbetare har goda kunskaper i 

hbtq-frågor och tar gemensamt ansvar för att utveckla 

verksamhetens arbete inom området. 

Exempel: Det är inte enskilda eldsjälar som lyfter frågorna utan alla 

medarbetare har kunskap om hbtq och har ett maktperspektiv i 

ordinarie arbete, aktivt arbete med kritisk reflektion av arbetet sker 

kontinuerligt 

 

7. VI INSPIRERAR - Vi är en förebild inom hbtq-frågor för liknande 

verksamheter lokalt, regionalt och nationellt. 

Exempel: Eget material om hbtq har tagits fram och används av 

andra, verksamheter deltar i media och blir inbjudna till 

konferenser och dylikt för att dela med sig att sitt arbete 

 

 

 



 

 


