
Internationella dagen mot homofobi och transfobi, IDAHOT, 
infaller den 17 maj och uppmärksammades i år för första gången 
på Lunds universitet. Initiativet togs av Proud Tech, som är LTH:s 
nätverk för hbtq-studenter. Tillsammans med HBTQ-studenterna, 
studentföreningen P6 och de anställdas nätverk HBTQ-LU utfor-
made de programmet för Hbtq-dagen. Rubriken för arrangemanget 
var En queer nation? och det syftar dels på studentlivet i Lund och 
dels på en berömd aktivistgrupp i New York som på 1990-talet 
kämpade för hbtq-personers rättigheter.
 Klockan 11.15 inleddes dagen med en workshop om normer ledd 
av P6. Bland annat fick deltagarna tillsammans göra en lista över 
hur du förväntas vara och göra som student i Lund. På listan fanns 
bland annat heterosexuell, maskulin man och feminin kvinna. 
 Efter lunch presenterade Kerstin Sandell, docent vid Centrum 
för genusvetenskap, ett forskningsprojekt om framstående homo-
sexuella akademiker. Läs mer om detta i rutan till höger. Eftermid-
dagen fortsatte med ett panelsamtal där de tre hbtq-nätverken för 
första gången i ett formellt sammanhang samtalade med vice rektor 
Nils Danielsen och representanter från Lunds studentliv om hbtq-
personers arbets- och studiesituation vid universitet. Ida Ölmedal 
från tidningen Lundagård modererade samtalet och hade fullt upp 
med att fördela ordet mellan en aktiv publik och engagerade panel-
deltagare. Samtalet handlade om ansvarsfödelning och ekonomiska 
resurser, men också om vikten av att ifrågasätta traditioner. Flera 
konkreta önskemål framfördes, till exempel att införa en tredje 
könsvalmöjlighet i universitets personalregister. Eftermiddagen 
avslutades med ett löfte från Nils Danielsen om att jobba för att 
regnbågsflaggan ska kunna hissas på Universitetshuset vid nästa års 
uppmärksammande av IDAHOT. På det följde spontana applåder.
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Vilka erfarenheter finns bland ho-
mosexuella professorer och docenter? 
Hur har heteronormen påverkat deras 
karriärer? Kerstin Sandell, docent vid 
Centrum för genusvetenskap, har 
gjort djupintervjuer med nio fram-
gångsrika akademiker och föreläste 
under rubriken ”Ett relativt utanför-
skap som ändå inte är ett utanförskap: 
Om framgångsrika homosexuella 
akademiker och jämlikhet.” Det blev 
tydligt att heteronormen på olika sätt 
och i olika skeden har påverkat deras 
karriärer. Det finns konkreta exempel 
på lönediskriminering, befordringar 
som kommer sent, funderingar kring 
tjänstetillsättningar, olika kränkande 
kommentarer och till och med hot 
om våld som inte minst händer i fest-
sammanhang där den ”heterograbbig-
het” som finns på många institutioner 
blir mer framträdande.

Panelsamtal i Universitetshusets aula.

Kerstin Sandell svarar på frågor från åhörarna.

Hbtq: Homo, bi, trans och queer. 
Heteronormen: Förväntningen att alla människor är heterosexuella, att allas 
könsidentitet och könsuttryck överensstämmer med det biologiska könet och 
att alla människor tillhör ett av två tydligt olika kön, man eller kvinna.
Regnbågsflaggan: Den tvärrandiga flaggan. Symbol för hbtq-rörelsen. 
Ibland också omnämnd som prideflaggan.

Med detta dokument vill vi i HBTQ-LU bidra till 
dokumentationen av arbetet med hbtq-frågor 
inom Lunds universitet. HBTQ-LU är ett hbtq-
nätverk för alla anställda inom Lund universitet.

Kontakt: hbtq-lu@pers.lu.se, www.lu.se/hbtq


