
Farväl heteronormativitet 
På denna sida finns detaljerat program, information om arrangörer, call for papers, mer information 

om Judith Halberstam samt information om de workshops som hölls under konferensen. 

Program 

Omförhandlat genus - forskning om Lesbiska, Gay, Bi, Trans och Queer utmanar samhällets 

heteronormativitet 

Välkommen till den tvärvetenskapliga konferensen Farväl heteronormativitet 

I Göteborg hölls 1995 en konferens som bröt den akademiska tystnaden kring homosexualitet i 

Sverige. Nu, sju år senare, vill vi se vad som skett sedan dess och tillsammans lägga ut 

kompassriktningar för framtidens forskning. 

Konferensspråket är i huvudsak de skandinaviska språken. Vissa plenarföreläsningar och 

workshops kommer även att hållas på engelska. 

Workshops består av ett 60-tal papers fördelade på tre sessioner. Workshops täcker in alla de olika 

forskningsinriktningar som konferensen tar upp. 

Alla deltagare kommer att få ett konferensprogram med tider och platser för föreläsningar och 

workshops i samband med registreringen på konferensens första dag. 

Observera att konferensavgiften måste vara betald senast 3 maj 2002 för att anmälan ska gälla. 

Tid och plats: Göteborg den 23-25 maj 2002. Humanisten, Göteborgs universitet. 

OBS! Nytt program! 

Över 300 personer är anmälda till konferensen. Stora Hörsalen i Humanisten, som vi hade bokat, 

rymmer bara 200 personer. För att kunna hälsa alla välkomna har vi fått göra stora ändringar i 

plenarprogrammet. Den första plenarsessionen (A) på torsdagen är förlagd till Aulan i Universitetets 

huvudbyggnad i Vasaparken i centrum av Göteborg. Där ryms alla. På fredag är vi som planerat i 

och kring Humanisten. På eftermiddagen blir det samtidigt två plenarsessioner. Den ena hålls på 

engelska och den andra på svenska. 

Arrangörer 

Konferensen Farväl heteronormativitet arrangeras av Institutionerna för genusvetenskap och socialt 

arbete vid Göteborgs universitet, Sveriges Förenade Gaystudenter, Benny Henrikssons 

Minnesbiblioteks Nätverk och Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Konferensen stöds av Folkhälsoinstitutet och Nationella sekretariatet av genusforskning. 

Arbetsgrupp och referensgrupp 

Arbetsgruppen: Jan Magnusson, Bosse Parbring, Ulrica Stjernqvist och Lisbeth Stenberg. 

Referensgruppen: Eva Borgström, fil dr i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, Marie 

Hagberg, RFSL, Ulla Holm, gästprofessor vid institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs 

universitet, Kenan Imamovitj, Gaystudenterna, Arne Nilsson, docent i sociologi vid Göteborgs 

universitet, Tiina Rosenberg, docent i teater- och genusvetenskap vid Stockholms universitet, Heinz 



Spira, Folkhälsoinstitutet, och Ronny Tikkanen, doktorand vid institutionen för socialt arbete vid 

Göteborgs universitet. 

Call for papers 

Farväl heteronormativitet 

Omförhandlat genus: forskning om Lesbiska, Gay, Bi, Trans och Queer utmanar samhällets 

heteronormativitet. 

Tvärvetenskaplig konferens 23-25 maj 2002, Humanisten, Göteborgs Universitet. 

Inom den nordiska forskning som problematiserar heteronormativitet har nya beteckningar börjat 

dyka upp. Men vad innebär det nya? Har det i grunden skett några perspektivskiften? Vilka i så fall? 

Konferensen inbjuder alla intresserade att presentera sin forskning, bland annat för att genomlysa 

den begreppspluralism som råder. Vad innebär till exempel queer-feminism, LGBTQ och bi-studier? 

I Göteborg hölls 1995 en konferens som bröt den akademiska tystnaden kring homosexualitet i 

Sverige. Ur det som då kallades för homosexualitetsforskning har mycket nytt vuxit fram. Nu, sju år 

senare, avser vi att summera vad som vunnits och tillsammans med inbjudna internationella 

föreläsare lägga ut kompassriktningar för de vägar den framtida forskningen kan tänkas ta. 

Vi inbjuder intresserade att före den 1 oktober sända in abstracts på maximalt 300 ord. Abstracts 

liksom papers kan skrivas på något nordiskt språk eller engelska. På grundval av föreslagna ämnen 

och frågeställningar kommer vi att sätta samman workshops och formulera den allmänna inbjudan 

till konferensen som komma att sändas ut i november 2001. 

Redan nu har vi flera områden, som hälsa och livsstil, sexuella utopier, historiska studier och 

begrepp inom genusfältet, på önskelistan. Vi kommer även att inbjuda politiker och andra med 

övergripande ansvar som till exempel HomO. Vi hoppas efter konferensen kunna publicera ett urval 

inlägg i bokform. 

Ekonomiskt bidrag till konferensen har lämnats av Nationella sekretariatet för genusforskning och 

Folkhälsoinstitutet. Detaljer om registrering, kostnader, m.m. kommer att lämnas då anmälan sänds 

ut i november. 

Arrangörer: Institutionen för genusvetenskap och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 

universitet, Sveriges Förenade Gaystudenter, Benny Henrikssons Minnesbiblioteks Nätverk och 

Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Hjälp gärna till att sprida denna inbjudan till alla som du kan tänka dig skulle vara intresserade av 

att delta med ett inlägg vid konferensen. 

Sänd abstract, före den 1 oktober 2001, som en del av ett e-mail till: lgbtq@genus.gu.se. 

Om Judith Halberstam 

Judith Halberstam är professor i litteraturvetenskap och Cultural Studies vid University of California, 

San Diego. Halberstam undervisar i genusteori, queerstudier, konst, litteratur och film. Hon arbetar 

för närvarande på en bok om queera subkulturer med arbetsnamnet "What's That Smell?" och 



håller på att färdigställa en bok om Brandon Teena kallad "The Brandon Archive". 

Female Masculinity 

Föreläsningen presenterar en översikt av queer studies i USA det senaste decenniet och ger en 

sammanfattning av Halberstams eget arbete med motsatta genus som "female masculinity." 

Workshops 

Queer Families 

Session 1 

1. Margareta Hydén, Ph.D., Assistant Professor, Department of Social Work, Stockholm Universitity 

and Karin Zetterqvist Nelson, Associate Professor, Department of Child Studies, Linköping 

University. "Homosexual families with children: Assimilation or difference" 

2. Róisín Ryan-Flood, PhD Student in Gender Studies, London School of Economics and Political 

Science (Storbritannien): "Lesbian Parenting in Sweden and Ireland: the interaction between 

gender, sexuality and parenting". 

3. Mette Liv Mertz, Cand.mag. Århus universitet (engelska) och Köpenhamns universitet 

(genusforskning) (Danmark): "It Goes Without Saying - The privilege of Commonplace". 

4. Jens Rydström, FD, Historiska institutionen, Stockholms universitet (Sverige): ""The fifth 

marital status: On registered partnership for homosexuals in Sweden, its history and social 

implications" 

5. Christel Stormhöj, Assistant Professor, Ph.D, Dept. of Social Sciences, Roskilde University 

(Danmark): "Queering the Family: Critical Perspectives on state-regulated Heteronormativity 

in the Scandinavian Countries". 

Session 2 

1. Malena Gustavson, Doktorand, Tema Genus, Linköpings universitet (Sverige): "Duktig pervers 

- snusk och renhet i konstruktionen av dubbelt begär". 

2. Anna Gavanas, FD, Socialantropologi, Stockholm (Sverige):"Heteronormativ äktenskaps-

ideologi som politiskt minfält: konstruktioner av maskulinitet och manlig sexualitet i 

Amerikansk faderskaps-politik". 

3. Helena Bergström, doktorand vid pedagogiska inst Sthlm universitet (Sverige). "Beslut om 

könstillhörigheter - konstruktionen av normalitet i mötet mellan föräldrar till barn med oklar 

könstillhörighet och medicinsk personal." 

Workshopansvarig: Ronny Tikkanen, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet, e-post: 

ronny.tikkanen@socwork.gu.se 

Queer Bodies 

Session 1 

1. Anna Westerståhl, Allmänläkare, Göteborg (Sverige): "Möten i vården - några 

heteronormativa mekanismer". 

2. Dominique Andersson, AT-läkare, Uddevalla (Sverige): "Gynekologer om lesbiska kvinnor - 

en intervjuundersökning". 

3. Jonas Tillberg, Fil.mag. Folkhälsovetenskap, Stockholm (Sverige): "Behov hos unga bi- och 

homosexuella". 

4. Hans Hanner, Psykologlinjen, Stockholms universitet (Sverige):"Livssituationen för ungdomar 



16-24 år som attraheras av sitt eget kön. En enkätundersökning." 

5. Anbjørg Ohnstad, Försteamanuensis, Avd. for ekonomi, kommunal- og sosialfag, Högskolen i 

Oslo (Norge): "Selvlysende eller usynlig. Identitetsutvikling og identitetskapende prosesser 

hos lesbiske" 

6. Annelie Svensson, Co-ordinator and in charge of RFSLs helpline for abused LGBT-people: "I'm 

not alone" Same-sex domestic violence"17) Katarina Lövrie, barnmorska, Ystad BB: "Lesbiska 

patienter i mödravården" 

Workshopansvarig: Anna Westerståhl, allmänläkare Göteborg, e-post: 

anna.westerstahl@allmed.gu.se 

Politics of sex 

Session 2 

1. Lena Lennerhed, Lektor i idéhistoria, Södertörns Högskola, Stockholm (Sverige): "Ett förbund 

för heterosexuella? RFSU om homo- och heterosexualitet under 1900-talet" 

2. Finn Hellman, Kriminologi, Stockholms universitet (Sverige): "Bastuklubbslagen - dess 

tillämpning och konsekvenser 

Session 3 

1. Tuula Juvonen, Department of Women´s Studies, University of Tampere (Finland): "Normative 

Sex, By All Means" 

2. Jukka Lehtonen, Ph. D. Student, Project Director, Department of Sociology University of Helsinki 

(Finland): "Heteronormativity in Finnish school practises" 

3. Antu Sorainen, Christina Institute for Womens studies, University of Helsinki 

(Finland): "Queering criminal law" 

Workshopansvarig: Lena Lennerhed, lektor i idéhistoria Södertörns högskola, Stockholm, e-post: 

lena.lennerhed@sh.se 

Queer history 

Session 2 

1. Peter Edelberg, Stud.mag. Historia, Köpenhamns universitet (Danmark),"Cuchulainn in Love - 

Sex between men among the ancient Celts." 

2. Pia Laskar, doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet (Sverige):"Hottentot Lesbians. 

Race, gender and the construction of a Europeanheteronormativity in 19th Century Sex 

Handbooks in Sweden." 

Workshopansvarig: Jens Rydström, PhD, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, e-post: 

jens.rydstrom@historia.su.se 

Queers in movement 

Session 3 

1. Chet DeFonso, Ph. D. Department of History, Northern Michigan University (USA): "LGBTQ 

Academia in a Rural Setting: an American Perspective". 

2. Jenny Kangasvuo, Master of Cultural Studies, University of Oulu (Finland): "Bisexuality as a 

Concept in Finland - Signs of Cultural Change?". 



3. Scott Gunther, Ph. D. Institute of French Studies of New York University (USA): "Building a 

More Stately Closet. A reason to doubt the often stated fact that social attitudes toward 

homosexuality have changed". 

Workshopansvarig: Pia Laskar, doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet, e-post: 

pia.laskar@ideh.su.se 

Poetiskt Queer 

Session 1 

1. Hanna Hallgren, Doktorand vid Tema Genus, Linköpings universitet (Sverige): "Poetiskt Queer. 

Den första skissen". 

2. Dag Heede, Assistant professor, Institute of Literature, Culture and Media, University of Southern 

Denmark, Odense, (Danmark): "En ny maerkelig dansk litteraturhistorie. En queer litteratur" 

3. Maja Bissenbacker Frederiksen, Bachelor i nordisk og filosofi ved Syddansk Universitet Odense 

(Danmark): "Den danske litteraere kanon udfra et queerperspektiv" 

4. Dirk Gindt, Magisterstudent vid Teatervetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 

(Sverige): "Försvarssystem som ger vika. En studie av diskursen kring homosexualitet, 

AIDS, kommunism och maskulinitet i Tony Kushners Angels in America". 

5. Ann-Sofie Lönngren, Fil. Mag i litteraturvetenskap/historia vid Uppsala universitet, 

(Sverige): "Illusionen av en kvinna - en queerteoretisk analys av det homosexuella tabut i En 

dåres försvarstal" 

6. Rita G Paqvalen, Doktorand i nordisk litteratur, Helsingfors universitet (Finland): "Perversion, 

dekadens eller kärlek? - pahlenfejden ur ett queerperspektiv". 

Session 2 

1. Linnea Stenson, Ph.D. and Program Director, Steven J. Schochet Center for Gay, Lesbian, 

Bisexual, Transgender Studies, University of Minnesota (USA): "Drifting on an Unfriendly Sea: 

Lesbian Pulp Novels and the Search for Community" (paper and slide show). 

2. Kristina Fjelkestam, Doktorand litteraturvetenskap, Stockholms universitet 

(Sverige): "Masculinity, Mirrors och Mothering: teorier kring orsakerna till kvinnlig 

homosexualitet". 

3. Virva Hepolampi, Christina Institute for Womens studies, University of Helsinki 

(Finland): "Domestication of Lesbianism in pre-1970 Finnish Translations of English 

Literature". 

Workshopansvarig: Jan Magnusson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, e-

post: jan.magnusson3@telia.com 

Queering culture 

Session 1 

1. Johanna Pakkanen, PhD student, University Tampere (Finland): "Twisted sisters? The 

murderess and her identification with the female victim in Single White Female and The 

Hand that Rocks the Cradle". 

2. Annamari Vänskä, Researcher, Dep. of Art History, University of Helsinki (Finland): "Girls will 

be boys will be girls will be boys. Calvin Klein, androgyny and gender ambiguity in 

contemporary advertisements". 



3. Eva Reimers, FD, lektor vid Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning, Linköpings 

universitet (Sverige): "Utkast till queer teologi". 

Session 2 

1. Mark Graham, FD socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet (Sverige): "The 

putative power of smell to transform desire, gender and sexuality". 

2. Sara Swanson, Genusvetenskap, Stockholms universitet (Sverige):"Bilders betydelse för 

skapande av identitet och sexualitet". 

3. Anna Adeniji, Doktorand Tema Genus, Linköpings universitet (Sverige):"Ordningsstörande 

begär. Reflexioner kring biteori, antropologi och berättandets kraft". 

4. Hanna Bertilsdotter, Doktorand i sociologi vid Umeå universitet/högskolan i Kalmar: "Att hålla 

fast vid en identitet - betydelsen av gränsövergångar och platstillgångar vid ett bisexuellt 

identitetsskapande" 

Workshopansvarig: Eva Borgström, fil.dr. i litteraturvetenskap och forskningshandläggare vid 

Nationella sekretariatet för genusforskning, e-post: eva.borgstrom@genus.gu.se 

Theoretical dilemmas 

Session 2 

1. Niklas Olaison, FD Idéhistoria, Stockholms universitet (Sverige): "På spaning efter den flicka 

som flytt: Deleuzes blivande-kvinna som möjlig modell för queer frigörelse". 

Session 3 

1. Sara Edenheim, Doktorand, Historiska institutionen, Lunds universitet (Sverige): "Is it possible 

to separate queer theory and feminism?". 

2. Olli Stålström, Dipl.ins. (MSc, computers), yht.tri (PhD, sociology), Helsingfors 

(Finland): "Deconstructing heteronormativity in the Finnish academia by sociological 

participatory observation and action research". 

3. Igor Markovic (USA): "In search for a sex-free feminism: Cyberfeminism as a disused 

theory/practice". 

Workshopanvarig: Ulla Holm, docent i kvinnoforskning: feministfilosofi och gästprofessor vid 

institutionen för Genusvetenskap vid Göteborgs universitet, e-post: ulla.holm@wmst.gu.se 

Heteronormativity 

An Empirical and ethnographic approach that scrutinizes heteronormativity by comparing specific 

contexts in which heterosexuality is explicitly at stake... 

Session 1 

 ... as an expected outcome of socialization and affective investment: 

1. Fanny Ambjörnsson, Doktorand, Stockholms universitet och 

2. Lissa Nordin, Doktorand, Stockholms universitet. 



 ... as a complex play of signifiers that are not always unambiguously supportive 

of heterosexuality: 

1. Ann Frisell-Ellburg, Doktorand, Stockholms universitet och 

2. Tiina Rosenberg, Docent, Universitetslektor i teater- och genusvetenskap, Stockholms 

universitet. 

 ... as a contested terrain: 

1. Mark Graham, FD Stockholms universitet 

2. Ingeborg Svensson, Doktorand, Stockholms universitet 

3. Don Kulick, Professor, Stockholms universitet (Sverige). 

Workshopansvarig: Tiina Rosenberg, docent och universitetslektor i teater- och genusvetenskap vid 

Stockholms universitet, e-post: tiina.rosenberg@teater.su.se 

 

Arkiv: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2002 

 


