
 

Konstkårens HBTQ-arbete 

HBTQ-arbete internt i Konstkåren 

Under en av Konstkårens sektioner på HDK-Valand finns en studentgrupp som kallar sig för 
Queer valand. De har bland annat en öppen facebookgrupp för alla studenter på 
HDK-Valand där man kan samtala, diskutera och dela med sig av tips till varandra. Queer 
Valand arrangerar även föreläsningar och panelsamtal och drar i en läsgrupp där konst, film 
och litteratur diskuteras.  
 
HBTQ-arbete gentemot GU 

I varje sektion av Konstkåren ska det finnas ett likabehandlingsombud. Denna funktion 
fungerar som ett studentarbetsmiljöombud med fokus på jämställdhet och likabehandling 
och sitter ofta i likabehandlingsgrupp eller arbetsmiljögrupp på institutionen. 
Likabehandlingsombud på HSM har under de senaste åren arbetat mycket tillsammans med 
Helena Wattström i hennes uppdrag som samordnare för likabehandling, jämställdhet och 
breddad rekrytering. Bland annat har likabehandlingsgruppen satt upp nya inkluderande 
skyltar till omklädningsrummen och skrivit ett hjälpdokument för hur det går att tänka på 
likabehandling som jurymedlem i antagningsproven. 
 
Konstkårens förslag till fortsatt arbete på GU 

Konstkåren tycker att det måste hittas en lösning på problemet med att studenter inte 
känner sig inkluderade på grund av könstillhörighet. Något som snabbt kan göra stor skillnad 
för studenterna är att se till att alla skyltar till toaletter, omklädningsrum och liknande är 
könsneutrala och icke-exkluderande.  
 
Ett annat sätt att se till att alla studenter känner sig inkluderade är att universitetet vid 
namnbyte skyndsamt etablerar detta och prioriterar att det ska stå rätt namn i alla kurslistor 
och liknande. En student som bytt namn och/eller pronomen ska inte behöva påpeka eller 
känna sig tvingad att förklara detta gång på gång. 
 
GU bör också se över bilder i powerpoints och marknadsföring för att se att 
representationen blir bred och inkluderande. För att detta ska nå alla steg i organisationen 
bör personal utbildas i likabehandlingsfrågor, bland annat fokuserat på HBTQ. 
 
För mer information...  

Om man har några frågor, tankar eller förslag kring hur vi arbetar med HBTQ- eller 
likabehandlingsfrågor på Konstkåren så går det bra att höra av sig till arbetsmiljöansvarig 
presidial på arbetsmiljo@konstkaren.gu.se. 
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