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Visions- och värdegrundsdokument 
 
Syftet med detta visions- och värdegrundsdokument är att visa i vilken riktning vi vill att SFQ ska 
utvecklas och vad SFQ vill uppnå. Syftet är även att visa vilken värdegrund vår verksamhet utgår 
från. Denna värdegrund får inte kränkas. SFQ:s syfte enligt stadgarna är följande: 
 
“Förbundet arbetar för att förbättra situationen för homo- och bisexuella samt transpersoner och queera som 
studerar vid Sveriges lärosäten. Förbundet arbetar för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning 
och/eller könsuttryck och könsidentitet. Förbundet arbetar för att problematisera och motverka heteronormativitet 
i högre utbildning samt utbilda och skapa debatt om dess konsekvenser för studier och studiemiljö.” 
 
För att uppnå detta syfte jobbar vi genom fem distinkta strategier. Dessa strategier är studiemiljö, 
kvalitet i utbildningen, forskning, internationell samverkan och lagstiftning.  
 
Endast genom engagemang och målmedvetet arbete inom samtliga av dessa fem strategier kan vi 

uppnå vårt syfte.      

 

Strategi 1– Studiemiljö 

 SFQ jobbar för att samtliga av Sveriges lärosäten tar sitt ansvar och bedriver 
förebyggande arbete mot diskriminering av HBTQ-studenter. 

 SFQ jobbar för att studenthälsan på Sveriges lärosäten ska ha den kompetens som krävs 
för att bemöta HBTQ-studenter på ett professionellt sätt.  

 SFQ jobbar för att klimatet för HBTQ-studenter vid samtliga av Sveriges lärosäten ska 
vara öppet och välkomnande.  

 SFQ jobbar för att internationella HBTQ-studenter ska känna sig välkomna och trygga 
vid samtliga av Sveriges lärosäten. 

 SFQ jobbar för att Sveriges samtliga lärosäten ska tilldelas tillräckliga resurser för ett 
framgångsrikt jämlikhetsarbete med särskilt fokus på HBTQ-studenter och –personal 
samt motverka heteronormens påverkan på alla personer oavsett könsidentitet, 
könuttryck och sexualitet. 

Strategi 2 – Kvalitet i utbildningen 

 SFQ jobbar för att kritik av heteronormen och cisnormen blir en naturlig del av 
undervisningen på Sveriges samtliga lärosäten. 

 SFQ jobbar för ett erkännande av andra familjebildningar än kärnfamiljen. 
 SFQ motverkar snedrekrytering av HBTQ-studenter till Sveriges lärosäten.*  
 SFQ jobbar för utökad HBTQ-kompetens i klientorienterade utbildningar. 

* Med snedrekrytering menas att HBTQ-personer inte ska avstå från att söka en viss utbildning 
av rädsla för bemötandet på utbildningen. Det menas också i en vidare bemärkelse där personal, 
doktorander etc. inte ska avstå från att söka jobb/anmäla intresse vid rekrytering av samma 
anledning.  
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Strategi 3 - Forskning 

 SFQ jobbar för ett inkluderande och intersektionellt tänkande inom den forskning som 
bedrivs på Sveriges lärosäten.  

 SFQ jobbar för att kritik av heteronormen och cisnormen ska bli en naturlig del av 
forskningen, på de ställen där detta är tillämpligt.  

 

Strategi 4 - Internationell samverkan 

 SFQ samarbetar med liknande organisationer i andra länder, främst våra grannländer, för 
att bilda en starkare HBTQ-rörelse inom den akademiska världen.  

 SFQ strävar efter att synas och att delta i internationella sammanhang rörande student- 
och/eller HBTQ-frågor.  

 

Strategi 5 - Lagstiftning 

 SFQ bevakar och kräver att Sveriges lärosäten ska ha och tillämpa kunskap kring 
diskrimineringsgrunderna och diskrimineringslagstiftningen.  

 SFQ jobbar för att samtliga personer inom Sveriges lärosäten, såväl studenter som 
personal, ska omfattas av detta diskrimineringsskydd.  

 SFQ jobbar för att den lagstiftning, de förordningar och de rutiner som berör den 
akademiska världen ska vara jämlika och inte diskriminera någon person på grund av 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

 SFQ jobbar för att likabehandlingsplanerna vid Sveriges lärosäten ska se till HBTQ-
personers behov.  

Strategi 6 – Internt arbete 

 SFQ jobbar för jämlikhet och en mångfacetterad organisation samt med kontinuelig 
granskning av sitt arbete.  

 SFQ jobbar för att alla som delar SFQ:s vision och värdegrund ska känna sig välkomna i 
organisationen på nationell och lokal nivå. 

 SFQ jobbar intersektionellt inom organisationen genom att vara tillgänglig för alla.  

 

Värdegrund 

 SFQ ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 

 SFQ tar aktivt avstånd från all form av diskriminering. 
 SFQ solidariserar sig med andra rörelser som verkar i samma anda som SFQ. 
 SFQ är öppen för alla som delar ovanstående värderingar. 
 SFQ är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 

 


