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Ett jubileum som både 
blickar bakåt och framåt  

Jubileer  av olika slag bidrar till att rik-
ta uppmärksamheten bakåt, mot ur-
sprunget, mot historien. Hur såg start-

punkten ut och vilka vägar har lett fram till 
den punkt vi nu befinner oss vid? Att lära 
känna sin historia, både som individ och 
organisation, är viktigt. Det stärker identiteten och ger en 
djupare förståelse för nuet. I fallet Forum för genusvetenskap 
och jämställdhet erbjuder också historieskrivningen en intres-
sant resa genom de senaste decenniernas utveckling vad gäller 
genusforskning och jämställdhetsarbete. Historien om Forum 
synliggör den i många fall snabba och omvälvande utveckling 
som dessa områden genomgått – både vad gäller begrepp, me-
toder och kunskapsintressen. Det fokus på kvinnoforskning 
– forskning om kvinnor och av kvinnor – som präglade den 
första tiden under 1980-talet har idag ersatts av en mer mång-
facetterad begreppsflora. Nya perspektiv och kunskapsintres-
sen har vuxit fram. Begrepp som kritisk manlighetsforskning, 
intersektionalitet, queerperspektiv etcetera markerar nya sätt 
att förstå och beforska könsrelationer. 
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Historien om Forum är också påtagligt sammanlänkad med 
den utvecklingsprocess som Linköpings universitet genomgått 
under samma period. Från att under 1980-talet ha varit up-
and-comming bland de svenska lärosätena har LiU i dag ta-
git plats bland de stora och etablerade. Denna utveckling har 
också omfattat forskningsområden som genus och jämställd-
het. På ett drygt decennium har LiU etablerat sig som en av de 
starkaste aktörerna inom detta område, nationellt men också 
internationellt. På ett särskilt sätt har tema Genus bidragit till 
denna utveckling. I dagsläget är denna miljö en av de starkaste 
samlade miljöerna i världen vad gäller genusforskning. Den 
utveckling genusforskningen genomgått inom LiU har också 
successivt skapat nya förutsättningar för Forum och Forums 
verksamhet. Till exempel har den genusvetenskapliga grundut-
bildning som tidigare utgjorde en central del av Forums verk-
samhet sedan några år tillbaka fått ny hemvist vid tema Genus.

Ett jubileum bör dock inte endast rikta blickarna bakåt, utan 
också bidra till att peka ut riktningen mot framtiden. Vilken re-
levans har egentligen en verksamhet som såg dagens ljus under 
1980-talet i framtidens universitetspolitiska landskap? Svaret 
på denna fråga är inte givet? Om ögon och öron vänds inåt och 
bakåt i stället för utåt och framåt kommer graden av relevans 
snabbt och obönhörligt att minska. Att vara relevant är inget 
tillstånd utan en ständigt pågående process. Hur kan då Fo-
rums verksamhet bli relevant i ett nytt och snabbt föränderligt 
sammanhang? En nyckel handlar om en aktiv omvärldsana-
lys – såväl gentemot forskningsfronten som mot samhället i 
stort. Jag vill påstå att en sådan analys präglar Forums arbete, 
vilket också ger påtagliga avtryck i verksamheten. Ett exem-
pel på detta är de planer på en så kallad Genusakademi vid 
LiU som Forum nyligen har lanserat. Satsningen syftar till att 
stärka och synliggöra den samlade genusvetenskapliga forsk-
ning som finns vid LiU. ”Stärka genom att erbjuda stöd till 
genusforskare, bygga relevanta allianser och samarbeten inom 
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universitetet, synliggöra genom gemensamma aktiviteter och 
arrangemang som riktar sig till genusforskare, -intresserade, 
studenter, allmänhet.” (citat från den förslagstext som Forums 
föreståndare, Anna Fogelberg Eriksson författat)

I takt med den forskningspolitiska utveckling som markerar 
vikten av internationell samverkan och publicering har också 
Forums uppdrag i skärningspunkten mellan akademi och sam-
hälle fått en starkare relevans. I takt med den internationa-
lisering som skett har även forskning inom genus- och jäm-
ställdhetsområdet blivit allt mer svåråtkomlig för en bredare 
allmänhet. I allt högre grad publiceras forskningsresultat på 
engelska, i tidskrifter med hemvist utanför Sveriges gränser. I 
sin förlängning kan detta få konsekvenser för såväl politiken 
som samhällsutvecklingen i stort. Historiskt sett har Sverige 
haft en unikt stark dialog mellan politik och forskning. Famil-
je- och jämställdhetspolitiken har inte varit något undantag. 
I takt med att även forskare inom det genus- och jämställd-
hetspolitiska området vänder blicken mot det internationella 
sammanhanget riskerar denna viktiga allians att brytas. Till 
bilden bör också läggas en allt hårdare kamp i medierna om 
tolkningsföreträdet vad gäller jämställdhetsbegreppet. Såväl i 
den så kallade bloggosfären som i ”gammelmedia” höjs allt 
fler kritiska röster mot såväl den etablerade jämställdhetspoli-
tiken som genusforskningen. I denna nya situation har Forum 
en viktig funktion att fylla genom informationsinsatser, utbild-
ningsinsatser och debattinlägg. Det handlar om att successivt 
vidareutveckla den kunskapsbas som jämställdhetsarbetet på 
olika samhällsnivåer vilar på.

Avslutningsvis: även om denna bok erbjuder en rad betrak-
telser över det förflutna är det viktigt att också se den som en 
riktningsvisare emot framtiden. Forum för genusvetenskap och 
jämställdhet är en vital 25 som är i full färd med att rusta sig 
för nästa 25-årsperiod.




