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Att förvalta arv men 
ändå utvecklas 

Forum för genusvetenskap och jäm-
ställdhet gick in i ett nytt skede i sin 
utveckling den 1 januari 2009. Grund-

utbildningen i genusvetenskap övergick till 
Tema Genus, den starka forskningsmiljön 
för genusvetenskap vid Linköpings univer-
sitet (LiU). Forum fick en ny instruktion, ny föreståndare och 
kort därefter ny logotyp. I det här kapitlet fokuseras det ”nya 
Forum”, närmare bestämt det nya uppdraget och några ex-
empel på hur detta satt spår i verksamheten. I föregående me-
ning placerades ”nya Forum” inom citationstecken eftersom 
delar av Forums verksamhet är sig väldigt lika från tidigare 
år. Samtidigt har verksamheten förändrats då vissa inslag inte 
längre finns kvar medan andra har tillkommit. I beskrivningen 
diskuteras också hur Forum förhåller sig till relationen mellan 
genusvetenskap och jämställdhet och de pågående akademiska 
diskussionerna om just denna relation. Först något om det nya 
uppdraget.
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Forums uppdrag

Under 2008 var Forums verksamhet, ännu en gång, satt under 
lupp i samband med rektorsbeslutet att grundutbildningen i 
genusvetenskap skulle utföras av Tema Genus. Vilken funk-
tion skulle då Forum fylla vid LiU? I samband med de för-
handlingar som dåvarande föreståndare IngBeth Larsson och 
styrelseordförande Carina Berterö genomförde med rektors-
kansliet kring Forums ”vara eller icke vara” arbetade Forums 
styrelse fram ett förslag till ny instruktion för verksamheten. 
De nya instruktionerna godkändes och beslutades sedermera 
av rektorsfunktionen vid LiU sent under 2008. Denna process 
beskrivs även i tidigare kapitel i antologin. Den övergripande 
målsättningen för Forums verksamhet är sedan dess att den 
ska bidra till att öka medvetenheten om vikten av ett genus-
medvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet på alla ni-
våer. Tyngdpunkten kom att läggas vid det som benämns tredje 
uppgiften50 samt fortsatt fokus på att fungera som just ett fo-
rum för personer med intresse för genusfrågor och jämställd-
het. När Forums personal idag pratar om verksamheten i olika 
sammanhang utgår vi ofta från tre ledord då denna ska beskri-
vas: mötesplats, länk och samverkan. Forum fungerar som en 
mötesplats för intresserade av genus- och jämställdhetsfrågor, 
länkar samman forskning och praktik samt samverkar inom 
och utanför universitetet. Den detaljerade instruktionen, eller 
målsättningen, för Forum framgår av bilaga 1

Som verksamhet vid ett modernt universitet är alltså Forums 
uppdrag något ovanligt. Forum utgör inte en grundutbild-
ningsmiljö, heller inte en forskningsmiljö. Samverkansorgani-
sationer utanför högskolan har varit en variant som flera läro-
säten valt för att klara samverkansuppgiften. Vid Linköpings 
Universitet finns dock exempel på hur samverkan kan ske ge-
nom interaktiv forskning i partnerskapskonstellationer (www.
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liu.se/helix). I samband med att LiU genomförde en översyn 
av dess centrumbildningar godkändes Forum efter särskilt 
beslut av rektor som ett av elva så kallade LiU-centrum för 
forskning, utveckling och utbildning. Godkännandet gäller 
under treårsperioder, innevarande period 2010-2012, varefter 
verksamheten återigen måste godkännas.

Även om Forums uppdrag är ovanligt, i termer av att vara en 
universitetsintern centrumbildning med fokus på tredje upp-
giften, kan man ändå hävda att Forums speciella uppdrag är 
centralt för ett universitet. Den tredje uppgiften är ett av de 
uppdrag universiteten har och det är därför inte svårt att hävda 
att forskning bör tillgängliggöras. Andra forskningsområden 
skulle på samma sätt gynnas av en intern funktion som kan 
bidra till att bygga broar mellan forskning och praktik. 

Trots en positiv hållning till möjligheterna med att länka forsk-
ning till praktik och att tillgängliggöra forskning finns det dock 
all anledning att adressera och förhålla sig till både de politiska 
problem och de akademiska meningsskiljaktigheter som finns 
kring kopplingen mellan forskning och praktik på genus- och 
jämställdhetsområdet. 

Begrepp och heta potatisar

Begreppen genusvetenskap och jämställdhet ingår båda i Fo-
rums fullständiga namn. I Forums informationsbroschyr står 
följande:

•	 Genusvetenskap + jämställdhet =

•	 Genusvetenskap utgörs idag av ett brett kunskapsfält som 
innefattar studier av kvinnor och män, kvinnligt och man-
ligt, kropp och sexualitet. 
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•	 Jämställdhet är ett begrepp vars innebörd är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. En utgångspunkt är att det finns en genusordning 
som hindrar detta.

•	 Ett övergripande syfte med genusvetenskap är därför att 
skapa grunden för att jämställdhet på alla nivåer i samhäl-
let ska kunna uppnås.

•	 Genusvetenskapen granskar kritiskt traditionell teoribild-
ning, studerar maktförhållanden samt kopplingen mellan 
genus och begrepp som kön, klass, etnicitet, ålder och sex-
uell orientering.

Broschyrens beskrivning tar fasta på bredden i genusvetenska-
pen, den kritiska hållningen och en intersektionell förståelse av 
genus. Definitionen av jämställdhet känns igen från officiella, 
svenska, definitioner av jämställdhet. Det som också skrivs 
fram är att genusvetenskapen kan, till och med ska, bidra med 
kunskap för att kunna uppnå jämställdhet.

Beroende på tolkningsraster och position kan flera invändning-
ar göras. Relationen mellan genusforskning och jämställdhet 
kan problematiseras och kritiseras på en rad sätt. Här relate-
rar jag till några av dessa positioner som kan intas, närmare 
bestämt med utgångspunkt i genusforskningens villkor, samt 
begreppen genus och jämställdhet.

Genusforskningens villkor

Invändningen att genusforskning, vid jämförelse med annan 
forskning, är särdeles politisk framförs då och då. Inte minst 
måste genusforskare förhålla sig till denna uppfattning.51 och 
detta är också något som berörs i ett par avhandlingar som 
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fokuserar villkoren för genusforskningen i Sverige. Mia Liina-
sons52 belysning av genusvetenskapens institutionalisering be-
rör bland annat hur genusvetenskapen har varit framgångsrik i 
sin etablering – via särskilda politiskt beslutade resurser – men 
samtidigt hur institutionaliseringen kan problematiseras i rela-
tion till feministisk kunskapsproduktion. I Kerstin Alnebratts 
avhandling53 fokuseras hur genusforskningen beskrivs och 
uppfattas forskningspolitiskt. Alnebratt pekar bland annat på 
hur genusvetenskapen blandas upp eller sammanblandas med 
jämställdhetspolicys. Därmed riskerar genusvetenskapen att 
forskningspolitiskt enbart ses som en nytto-input till och en 
tillämpbar utgångspunkt för jämställdhet. 

Kritiska röster restes inte minst kring regeringsuppdraget 
2008 som resulterade i införandet av program JÄMI (jäm-
ställdhetsintegrering i staten) vid Nationella sekretariatet för 
genusforskning. Förutom uppdraget att främja och stödja ge-
nusforskningen skulle sekretariatet också informera om och 
vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering. Från en 
jubileumshearing då sekretariatet fyllde tio år rapporterades 
exempelvis att ”Flera uttryckte också kritik och oro över att 
sekretariatets dubbla  uppdrag ska leda till att genusforskning 
och jämställdhetsforskning bladas ihop, att jämställdhets-
forskning ska vinna mark på genusforskningens bekostnad 
och att den senare därigenom förlorar i legitimitet, bredd och 
kritisk potential.”54 Vissa forskare pratade om backlash för ge-
nusforskningens frihet. Uppdraget uppfattades som styrt av ett 
nytto-pragmatiskt regeringsinitiativ, med risk att reproducera 
heteronormativitet och etnocentrism.55 

Från nordiskt håll kommenterades debatten i termer av ”be-
röringsskräck”, avseende genusforskares motstånd mot att 
förknippas med jämställdhet.56 Framväxten av genusvetenska-
pen, den politiska dimensionen och att genusforskare ständigt 
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tvingas legitimera sitt arbete kan här ses som förklaringar till 
den debatt som uppstod. Förklaringar kan också sökas i fort-
satta diskussioner kring relationen mellan genusforskning och 
jämställdhetsarbete.

Begreppen genus och jämställdhet

Att det finns olika uppfattningar om genusbegreppet inom 
akademin vet vi sedan länge. Debatterna har exempelvis be-
rört relationerna mellan kön och genus, eller utgångspunkten 
i strukturell respektive poststrukturell teoribildning. ”Kunska-
pen om genus måste omvärderas om och om igen, i ljuset av 
de föränderliga genusdynamiker som dyker upp i den världs-
omspännande genuspolitiken” påtalar Raewynn Connell.57 
Utvecklingen av genusforskningen och teorier om intersektio-
nalitet har gett oss en komplex förståelse av hur genus görs i 
interaktion med andra maktassymmetrier som klass, etnicitet, 
ålder och sexualiteter.58 Frågan är hur den komplexa kunskap 
vi idag har om genus kan användas i praktiskt arbete för jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män? Dessutom är det så att olika 
uppfattningar om genusbegreppet, epistemologiska utgångs-
punkter som rör syn och anspråk på kunskap, genererar olika 
positioner till relationen mellan genusvetenskap och jämställd-
het. Det som lyfts fram här är framför allt det senare; hur ge-
nusbegreppet ska förstås i relation till jämställdhet. 

Jämställdhetsbegreppet har i praktiken uppfattats och använts 
på väldigt olika sätt. Inom forskningen har detta problemati-
serats genom att sätta luppen på om utgångspunkt tas i likhet 
eller olikhet mellan könen, samt i ekonomiska drivkrafter eller 
rättvisa.59 Jämställdhetsarbete som liberalt, radikalt eller trans-
formerande har också diskuterats, det vill säga om genusord-
ningen bevaras eller förändras genom det jämställdhetsarbete 
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som bedrivs.60 Mot jämställdhetsarbetets kvantitativa inrikt-
ning, ”att räkna huvuden”, har också riktats kritik. Inte minst 
har tidigt jämställdhetsarbete bedömts vara baserat på okri-
tiska och ytliga föreställningar om kön. Samtidigt genererade 
dock politiken viktiga reformer gällande exempelvis jämställd-
het i skolan, förskolan, abortlagstiftning, skattelagstiftning, 
föräldraförsäkring och så vidare.61 Kritiken mot begreppet 
jämställdhet riktas också mot ett ensidigt fokus på relationen 
mellan kvinnor och män, vilket kan bidra till en binär och hete-
ronormativ syn på kön.62 En annan kritisk infallsvinkel hand-
lar om att fokus på jämställdhet kan bidra till osynliggörande 
av att maktordningar skapas även i enkönade sammanhang.63 
Stoltheten över och pratet om den svenska jämställdheten kan 
dessutom uppfattas som ett döljande av reella genusproblem, 
som exempelvis den ännu bestående könsarbetsdelningen på 
den svenska arbetsmarknaden.

En annan problematisering handlar om hur forskare och jäm-
ställdhetsförespråkare påtalar hur ett ökat fokus på mångfald, 
diversity, kan riskera att omintetgöra eller åtminstone flytta 
ned jämställdhetsfrågorna i prioriteringsordningen. På samma 
sätt betraktas i vissa fall begreppet intersektionalitet med skep-
sis då det uppfattas försvåra en argumentation för jämställdhet 
eller i forskningen relevansen av en analys av ”rena” könska-
tegorier.64

Forums position

Väl medvetet om kritiken mot fenomenet jämställdhet samt 
de kritiska analyserna av relationen mellan genusforskning 
och jämställdhet vill Forum ändå adressera möjligheterna och 
vikten av att bygga broar mellan de två senare. Den emanci-
patoriska och förändringsinriktade traditionen inom feminis-
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tisk forskning är viktig att bevara för Forum – men också att 
utveckla. Jämställdhetssträvanden, -lösningar och handlingsal-
ternativ behöver inte vara desamma som vi kämpat med och 
för de senaste decennierna. Vår utgångspunkt är att genus-
forskningen kan bidra till en genusmedveten jämställdhet, med 
nya sätt att förstå och göra jämställdhet. Därför argumenterar 
vi för att genusmedvetenhet är en viktig bas för jämställdhet. 
Genusforskningen har inte minst bidragit till en bredare och 
djupare förståelse av hur jämställdhet måste relateras till flera 
sociala kategoriseringar. Samtidigt fortsätter kön att vara en 
relevant empirisk kategori för att analysera villkoren på indi-
vid-, organisations- och samhällsnivå.  Det finns därför anled-
ning att inte förlora könsrelationerna ur sikte. 

Forums uppdrag och position fokuserar alltså på möjligheter-
na att bygga broar mellan genusforskning och jämställdhet. 
Återigen vill vi poängtera vikten av organisationer som Forum 
för att kunna länka forskning till praktik, att göra forskning 
förståelig – research with an impact – i meningen forskning 
som bidrar med praktiska implikationer och handlingsalterna-
tiv. Samtidigt är det naturligtvis oerhört viktigt att poängtera 
forskningens frihet, här att genusvetenskapen tillåts utvecklas 
utan krav på att leverera direkt tillämplig kunskap till jäm-
ställdhetsarbete i praktiken. Genusforskningen är så mycket 
bredare, och djupare, än så. Poängen är att det finns behov av 
både och.65 

I det följande kommer Forums tre ledord, länk mellan forsk-
ning och praktik, samverkan och mötesplats, att exemplifieras 
genom centrala delar av verksamheten under perioden 2009-
2011. Under slutet av 2009 och under hela 2010 var verksam-
heten vid Forum bland annat fokuserad på två externt finansie-
rade uppdrag: genomförande av en utbildning på uppdrag av 
JÄMI samt den internationella konferensen Equality, Growth 
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and Sustainability – do they mix? Dessa två uppdrag låg ”mitt 
i prick” i Forums uppdrag.

Uppdragsutbildning som länk 
mellan forskning och praktik

Vid slutet av 2009 fick Forum upp-
drag av JÄMI att under 2010 anord-
na uppdragsutbildning för anställda 
inom statliga myndigheter. JÄMI 
ville, som en del av deras uppdrag, 
erbjuda anställda vid statliga myn-
digheter en universitetsutbildning 
om jämställdhetsintegrering med 
intersektionellt perspektiv. Kur-
sen förutsatte att de sökande hade 
grundläggande kunskaper om jäm-
ställdhetsintegrering som strategi 
och process, nationell jämställdhets-
politik och genus. JÄMI såg utbild-
ningen som en viktig del i proces-
sen att kvalitetssäkra arbetet med 
jämställdhetsintegrering, och ett 
steg vidare från de basutbildningar 
som många myndigheter deltagit i 
genom Jämstöds olika utbildnings-
paket och länsstyrelseanordnade ut-
bildningsinsatser. De kartläggningar 
och behovsinventeringar som JÄMI 
genomförde visade att det fanns ett 
tydligt behov och en stor efterfrå-
gan av den typen av utbildning.66 
Behovet av utbildningen relaterades 
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till samhällssituationen i Sverige och den diskrimineringslag-
stiftning som gäller sedan 2009, vilken pekar i riktning mot 
nödvändigheten av att arbeta med frågor som rör jämställdhet 
och mångfald/likabehandling samtidigt. Utbildningen skulle 
också ta avstamp i de sedan flera år pågående diskussioner-
na inom det genusvetenskapliga fältet kring behovet av, men 
också risken med, ett intersektionellt perspektiv.67 Såväl den 
samhälleliga som den vetenskapliga diskussionen anfördes 
alltså som utgångspunkt för uppdragsutbildningen. 

Den kurs som utvecklades av Forum kallades Jämställdhets-
integrering med intersektionellt perspektiv och omfattade 
7,5 hp. Kursen behandlade forsknings- och utvecklingsfrågor 
kring jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv 
i betydelsen policy för ökad jämställdhet som beaktar samver-
kan mellan kön och andra maktordningar i samhället såsom 
ålder, socioekonomi och etnicitet.

Kursen utformades som en distansutbildning med tre kurs-
träffar i Stockholm. Kursträffarna innehöll föreläsningar, 
metodworkshops, samt fokuserade kursdeltagarnas egna för-
djupningsarbeten om jämställdhetsintegrering i den egna myn-
digheten. Drygt 80 deltagare, från ett stort antal myndigheter, 
registrerades på kursen. Ett tjugotal deklarerade redan inled-
ningsvis att de ville följa kursen utan att genomföra exami-
nationen. I samband med ordinarie examinationstillfälle samt 
”uppsamlingsheat” examinerades 42 deltagare, 53 procent 
av de registrerade examineras alltså. Kursen har utvärderats 
och Forums sammanställning visar att kursdeltagarna överlag 
är nöjda med kursen. Flera kursdeltagare påpekade dock att 
studietakten (halvfart) var problematisk. Studietakten var en 
konsekvens av att det ingick i uppdraget från JÄMI att kursen 
skulle genomföras under just denna tidsperiod. Inom Forum 
arbetar vi vidare med att erbjuda kurskonceptet till enskilda 
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myndigheter eller anpassa den till andra offentliga verksamhe-
ter och organisationer i form av uppdragsutbildning. 

I detta fall handlade Forums uppgift om att genomföra en 
forskningsbaserad uppdragsutbildning för praktiker, där kur-
sen utgjorde en länk mellan forskning och praktik genom att 
innehålla både teori och tillämpning. I uppdraget ingick att utgå 
från intersektionell genusvetenskap för att utveckla det prak-
tiska arbetet med att integrera jämställdhet. Fortfarande var hu-
vudfokus på hur jämställdhet mellan kvinnor och män kunde 
integreras i myndigheternas verksamhet – men alltså med ut-
gångspunkt i ett intersektionellt genusvetenskapligt perspektiv.

Samverkan kring anordnande av internationell kon-
ferens

Med start under senhösten 2009 bildades en grupp för att ge-
nomföra en konferens om jämställdhet, jämställdhetsintegre-
ring, tillväxt och hållbarhet. Forum fick tidigt uppdraget att 
utgöra organisationskommitté för konferensen och vi arbetade 
under 2010 intensivt med att ansöka om medel samt det prak-
tiska genomförandet som resulterade i konferensen Equality, 
Growth and Sustainability – do they mix? 

Den ursprungliga idén till konferensen genererades av ett antal 
aktörer, bland annat av representanter för Temagruppen för li-
kabehandling, VINNOVA och JÄMI, som såg ett behov av att 
skapa en plattform för utbyte av erfarenheter och också lång-
siktig kunskapsutveckling kring konferensens teman. Arrang-
örs-/styrgrupp för konferensen bestod sedan av representanter 
för de nämnda organisationerna samt Forum, Tema Genus och 
FAS. I styrgruppen samverkade vi kring konferensens konkre-
ta innehåll i termer av konferensteman och inbjudna talare.  
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Målsättningen vi formulerade var att konferensen skulle skapa 
ett tillfälle för forskare, praktiker och policymakare att träffas 
och diskutera om och hur frågor om jämställdhet, tillväxt och 
hållbarhet kan förenas i organisationer och implementeras i 
deras verksamheter. Som ett avstamp 15 år efter FNs kvinno-
konferens i Peking 1995 skulle konferensen erbjuda deltagarna 
ett internationellt och interdisciplinärt forum för erfarenhets- 
och kunskapsutbyte. Syftet var utforska och sprida kunskap 
och erfarenheter om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, 
mångfald, tillväxt och hållbarhet, inkludering och lika villkor. 
Ambitionen var att diskutera dessa teman ur intersektionella 
perspektiv, i teori och praktik, för att hitta nya sätt att driva 
utvecklingen framåt. Vid konferensen presenterades nya forsk-
ningsresultat, policydiskussioner och nya idéer om hur man 
kan utveckla praktiskt och teoretiskt arbete genom samarbeten 
mellan akademi och samhälle. 

Genom externa bidrag och bidrag från Filosofisk fakultet vid 
LiU kunde konferensen genomföras vid LiU i slutet av novem-
ber 2010. Deltagarantalet uppgick till 171 personer och pro-
grammet innehöll fyra Key note-anföranden, ett avslutande 
panelsamtal och ett interaktivt konferensprogram med tio pa-
rallella papersessioner och tio workshops.68 

Forum har under 2011 haft redaktörskapet för ”conference 
proceedings” som under året publicerades elektroniskt via LiU 
Electronic Press, även som del i Forums skriftserie.69 Konfe-
rensstafettpinnen lämnade Forum i maj 2011 över till Luleå 
Tekniska Universitet som planerar att genomföra konferensen 
under 2013.

I samband med konferensen samverkade alltså Forum med 
aktörer med olika uppdrag inom och utanför LiU med det ge-
mensamma intresset att sprida ny kunskap om jämställdhet och 
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jämställdhetsintegrering. Samverkan handlade också om att ar-
rangera en konferens som kunde fungera som en plattform för 
erfarenhetsutbyte och vara en länk mellan forskning och praktik.

Genusakademi vid LiU – ett nytt genusforum som 
mötesplats

Under 2006-2007 genomfördes en inventering och kartlägg-
ning av genusforskningen vid LiU, som en del av ett uppdrag 
från Filosofisk fakultet.70 En slutsats i kartläggningen var att 
genusforskningen vid LiU var bred, djup och omfattande; och 
att genusforskningen dels förekom inom institutionaliserade 
miljöer, dels integrerat som perspektiv inom ämnesområden 
och andra tvärvetenskapliga temamiljöer. Snart fem år efter 
denna kartläggning kan vi konstatera att slutsatserna fortfa-
rande gäller, men att det finns anledning att återigen aktuali-
sera frågan om genus som forskningsfält inom LiU. Med inspi-
ration från Stockholms universitet har Forum tillsammans med 
lärare och forskare från Tema Genus initierat en diskussion om 
LiU också skulle kunna utveckla en ”genusakademi”. Syftet 
med en genusakademi vid LiU skulle vara att stärka och syn-
liggöra genusforskningen vid LiU. Stärka genom att erbjuda 
stöd till genusforskare, bygga relevanta allianser och samar-
beten inom universitetet, synliggöra genom gemensamma ak-
tiviteter och arrangemang som riktar sig till genusforskare, 
-intresserade, studenter, allmänhet. Satsningen riktar sig till 
genusforskare/forskare med genusprofil. Målsättningen är att 
ge konkreta och relevanta ”hands on”-möjligheter för utbyte 
och samarbete mellan genusforskare vid LiU. En akademi av 
det här slaget kan vara viktigt för enskilda forskare som inte 
befinner sig i genusforskningsmiljöer, men det är även centralt 
med utbyte och samverkan för dem som redan befinner sig i 
institutionaliserade genusmiljöer.
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Forum arbetar nu för sjösättningen av genusakademin, vilket 
kommer att ske hösten 2011/vår 2012. Forum fungerar här 
som en samlande kraft för att erbjuda en relevant mötesplats 
för genusforskare inom LiU.

Avslutning

Verksamheten vid Forum har sedan omdaningen 2009 både 
inriktats på att förvalta arv och samtidigt utvecklas. Det fe-
ministiska arvet från tidigare centrumbildningar och de första 
årens inriktning på att vara mötesplats för kvinnor och kvin-
noforskare förvaltas och utvecklas genom nya mötesplatser, 
samverkanskonstellationer och bryggor mellan forskning och 
praktik. Att synliggöra och stärka var tidiga inslag i Forums 
verksamhet, och dessa inslag är fortfarande centrala. Mot bak-
grund av ett utvecklat genuslandskap behöver Forum också ta 
nya steg. Ingen verksamhet har en självklar plats i akademin 
idag, platsen måste ständigt förtjänas. 

I kapitlet har jag valt att fokusera de möjligheter vi ser när det 
gäller att koppla genusvetenskap till jämställdhet. Forum är 
dock en organisation med just det specifika uppdraget att länka 
genusforskning till en genusmedveten praktik. Det skulle vara 
en både grannlaga och tung uppgift för enskilda genusforskare 
att vara ansvariga för att bygga broar mellan genusforskning 
och jämställdhetsarbete, inte minst då vi tar den höga arbets-
belastningen och de höga prestationskraven inom universiteten 
i beaktande. Att genusvetenskap dessutom fortfarande är om-
stridd och möter motstånd är en extra komplicerande dimen-
sion i sammanhanget. Organisationer av Forums karaktär har 
därför en funktion att fylla inom akademin. 
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I genomgången ovan redogjordes för hur Forum genom sin 
verksamhet arbetar med att länka forskning till praktik, sam-
verka samt att skapa mötesplatser. De olika aspekterna av 
uppdraget vävs samman: att genomföra en uppdragsutbild-
ning innebär inte enbart att länka forskning och praktik, utan 
också att samverka med uppdragsgivare och de inbjudna ge-
nusforskarna och lärarna, samtidigt som kursen fungerar som 
en mötesplats för personer som arbetar med jämställdhetsinte-
grering. Att samverka kring en internationell konferens inne-
bar också att länka forskning till praktik genom att arrangera 
en mötesplats för olika aktörer. Att erbjuda en mötesplats i en 
genusakademi handlar också om att skapa förutsättningar för 
samverkan mellan genusforskare.

Antologins tema rum och rörelse kan därför sägas vara beteck-
nande för Forums verksamhet. Forum kan förstås som ett rum, 
i såväl bildlig som bokstavlig bemärkelse, genom att låta frå-
gor om genusvetenskap och jämställdhet ta ett geografiskt och 
intellektuellt rum i besittning. Rummet handlar också om att 
vara en mötesplats. Rörelse betecknar den handlingsinriktning 
som alltid funnits och finns som en dimension i Forums interna 
verksamhet i termer av förmåga att röra sig framåt, förändras, 
”komma igen” och utvecklas.  Externt handlar det om hur Fo-
rum genom sin verksamhet i olika sammanhang faktiskt också 
kan bidra till en förändring och rörelse i genusmedveten och 
jämställd riktning.




