
 

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 till att 
representationen blir bred och inkluderande. För att detta ska nå alla steg i organisationen 
bör personal utbildas i likabehandlingsfrågor. 
 
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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Konstkårens LGBTQ work 

How we work with LGBTQ questions in our organization  

At one of Konstkårens sections at HDK-Valand, there is a student group called Queer Valand. 
Among other things, they have an open Facebook group for all students at HDK-Valand 
where you can talk, discuss and share tips. Queer Valand also arranges lectures and panel 
discussions and organizes a reading group where art, film and literature are discussed. 
 
How we work with LGBTQ questions towards GU 

In each section of Konstkåren, there is an equal treatment representative. This function 
serves as a student work environment representative with a focus on equality and equal 
treatment. The representative is usually a member of the equal treatment group or work 
environment group at the institution. The equal treatment representatives at HSM have 
worked a lot together with Helena Wattström in her assignment as coordinator for equal 
treatment, gender equality and broader recruitment. Among other things, the equal 
treatment groups have set up new including signs for the changing rooms and created a 
document for how to think about equality as a jury member during the auditions and 
interviews within the application process to the education programs at the faculty.  
 
Konstkåren proposal for continued work at GU 

We have noticed a problem with LGBTQ students who doesn’t feel included and it is our 
opinion that the university need to find a solution to this problem immediately. One thing 
that can make a great difference for these students is to make sure that all signs for toilets 
and changing rooms are gender neutral and including.  
 
Another way to make sure that all students feel included is to quickly establish name 
changes and give priority to having the correct name in all course lists and documents. A 
student that has changed name and / or pronoun should not have to point it out or feel 
compelled to explain this all the time. 
 
GU should also review images in powerpoints and marketing to make sure that 
representations are broad and inclusive. In order for this to reach everyone at each level in 
the organization the coworkers should be educated in equal treatment and equality. 
 
For more information 

If you have any questions, thoughts or suggestions on how we can work with LGBTQ or 
equal treatment you can contact our post responsible for environment and equality: 
arbetsmiljo@konstkaren.gu.se.  
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