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Inledning

En vän i akademin

I

akademin är det vanligt att man högtidlighåller och firar framstående och seniora professorer som fyller jämt genom
att författa en vänbok. Jag har i min egen
bokhylla flera sådana volymer och de har
alla det gemensamt att kollegor eller andra
som står jubilaren nära har författat ett kapitel eller avsnitt.
Temat för boken brukar vara ett särskilt vetenskapligt fält, en
fråga eller en metod som ligger födelsedagsbarnet varmt om
hjärtat. På så sätt visar man professorn sin uppskattning och
tecknar i viss mån hans eller hennes vetenskapliga värv. Det du
nu håller i din hand är just en sådan vänbok men av ett litet
annat slag. Jubilaren i det här fallet är nämligen inte en person,
inte någon framstående forskare och professor. Jubilaren som
tillägnas denna bok är en mycket speciell organisation i det
akademiska landskapet och heter Forum för genusvetenskap
och jämställdhet. Anledningen till att vi författat denna vänbok är att Forum som inrättning vid Linköpings universitet
fyllt 25 år och vi vill på detta sätt hylla vår vän!
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Vi som valt att högtidlighålla Forum på detta sätt har alla haft
eller har alltjämt en direkt och nära relation till Forum. Men
vår bekantskap är olika lång och av varierande slag. En del av
författarna har under flera år varit direkt aktiva och arbetat i
organisationen som föreståndare eller styrelseordförande. Andra har varit verksamma som undervisande lärare eller innehaft tillfällig projektanställning. Medverkar gör också Forums
koordinator och några av dess styrelsemedlemmar liksom före
detta studenter. Liksom vi författare har olika relation till Forum så har också våra kapitel olika karaktär och upplägg. Vår
gemensamma utgångpunkt har varit att vi vill teckna Forums
historia genom att skildra organisationens tillblivelse, utveckling och förändring under detta kvarts sekel. Och vi gör det
genom att berätta om Forums uppdrag, verksamhetsidé och de
konkreta uttryck dessa tagit. Liksom den historia vi här författar är också Forum som organisation präglad av de individer
som utgör den – de minnesbilder och reflektioner vi här gör
är visserligen förankrade och dokumenterade men de är valda
av oss och på så sätt är denna minnesskrift över Forum en berättelse över våra personliga relationer till organisationen och
våra privata minnesbilder från denna tid. Syftet med denna
skrift är att manifestera Forums betydelse för oss och för andra som passerat detta akademiska rum och att genom denna
exposé tydliggöra Forums framtida betydelse.
I det inledande kapitlet berättar Ulla Tebelius som både satt
som föreståndare och ordförande i styrelsen om Forums själva
tillblivelse. I kapitlet Hur Forum blev Forum pekar hon på hur
denna mycket speciella organisation inom akademin växte
fram som ett resultat av kvinnorörelsens landvinningar och det
faktum att kvinnor på allvar kom in i akademin och vågade
ta plats. I kapitel två analyserar och diskuterar Elisabeth Sundin som också varit både föreståndare och ordförande Forums
organisatoriska utveckling över tid och tolkar den omdaning
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som sker över tid som ett resultat av ett redan existerande organisatoriskt landskap där några särskilt relevanta aktörsgrupper träder fram. I det tredje kapitlet får vi genom Helena Wedborn, före detta föreståndare, stifta bekantskap med Forums
boksamling och ta del av dess tillkomst och utveckling över
tid. Kapitlet som också beskriver boksamlingens koppling till
kvinnohistoriska samlingarna visar hur Forums bokbestånd
successivt och medvetet byggdes upp för att utgöra stommen
för såväl studenter som forskare med intresse av kvinnohistoria/genusforskning. Nedläggningshotet som Forum stod inför
under våren 2008 utgör det huvudsakliga ämnet för det fjärde
kapitlet – ett omvälvande scenario som tecknas genom en intervju med dåvarande föreståndaren IngBeth Larsson. Därefter
följer i det femte kapitlet Renée Frangeurs genomgång och beskrivning av kursutvecklingen vid Forum. Med rubriken Från
Kvinnovetenskap till Genusvetenskap tecknar Frangeur sin tid
som lektor vid enheten och belyser med tydlighet den teoretiska utveckling som ämnet genomgick och vilka konsekvenser
detta fick för innehåll och upplägg av grundutbildningen. Vi
får också ta del av Forumstudenternas upplevelser av utbildningen. Liksom alla organisationer har också Forum haft ett
nav, en kärna, kring vilken verksamheten snurrat eller rört sig
och i Forums fall är detta koordinatorn Elisabeth Samuelsson.
I det sjätte kapitlet berättar hon genom en intervju om Forums
alla arrangemang genom åren. Vi möter här ögonblicksbilder
från såväl föreläsningar och kurser som 8-marsfiranden, jubileer och konferenser. Via denna resa i hennes minne får vi ta del
av det andra av verksamhetens två bärande ben; nämligen den
viktiga tredje uppgiften. Som en summering av Forums spretiga men likväl konsekventa verksamhet under detta kvarts
sekel söker Forums nuvarande föreståndare Anna Fogelberg
Eriksson blicka både bakåt och framåt på samma gång. I det
sjunde kapitlet visar hon hur Forum genom åren sökt förvalta
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och tillvarata det arv man bär i relation till feministisk kunskapsproduktion men att också vara en del av sin samtid och
våga anta de nya utmaningar som såväl genusforskningen som
jämställdhetsarbetet står inför. Avslutningsvis knyter vår nuvarande men avgående styrelseordförande Roger Klinth ihop
denna översiktliga resa genom Forums historia genom att också blicka framåt och visa på hur Forum som en organisation
i skärningspunkten mellan akademi och samhälle kan fungera
som en riktningsgivare för jämställdhetsarbetet i framtiden.

På nästa sida finner du början på vår berättelse om ett rum och
en rörelse –
Välkommen till vår bok om Forum –
Stina Backman
Redaktör
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Hur Forum blev Forum!

F

ör oss som föddes på 1940-talet blev
akademiska studier tillgängliga för
alla som tagit studenten genom de
politiska besluten om allmän studiefinansiering som fattades i slutet av 1950-talet. Det
gjorde det ekonomiskt möjligt även för oss
som kom från hem utan akademisk tradition att studera vid
universitet. Fostrade i jämlikhetsanda var det givet att även vi
kvinnor skulle gå vidare till högre studier, skaffa oss ett yrke
och egen försörjning. En uppfattning om att det inte fanns någon faktisk skillnad mellan kvinnor och män fick allt starkare
förankring i samhället. I ett antal debattböcker till exempel
Eva Mobergs bok ”Har vi råd med hemmafruar”, som kom på
1960-talet, diskuterades kvinnors situation, deras beroende av
männen och brist på inflytande. De olikheter som man kunde
se bottnade i skillnad i uppfostran och ambitioner, enligt det
synsätt som då rådde. Genom att vi som kvinnor gav oss in på
männens områden och tog del av ansvaret för det offentliga
skulle dessa skillnader kunna suddas ut. Detta synsätt delades
av många fackligt och politiskt medvetna kvinnor.
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Det var för många som för mig att universitetsstudierna blev
ett uppvaknande och starten på en medvetenhetsprocess om
att bristen på jämställdhet i samhället inte enbart var en fråga
om att ta avstånd från det traditionellt kvinnliga och ta för sig
på männens arena. Vi blev istället varse att det handlade om
makt och strukturer; osynliggörande av kvinnor och manliga
traditioner, som inte lätt sig rubbas i första taget. Aktiva kvinnor; deras liv, verksamhet och erfarenheter existerade knappast i den akademiska världen. Endast några enstaka forskare,
som Asta Ekenwall, Gunnar Qvist, Karin Westman-Berg och
Rita Liljeström, hade forskat om kvinnor och lyft fram deras
perspektiv och erfarenheter.
Kvinnorörelsen under 1960- och 1970-talen hade fäst uppmärksamheten på hur kvinnors livssituation och insatser i
samhällslivet systematiskt förringades eller gjordes till en särfråga i det offentliga samtalet och i politiken. I den offentliga
arbetsstatistiken till exempel hamnade många kvinnor i en
restkategori tillsammans med studenter och arbetslösa, eftersom de inte förvärvsarbetade heltid utan rörde sig ut och in
på arbetsmarknaden1. Olikheter mellan kvinnor och män hänfördes till könsroller och bristen på kvinnor i tekniska yrken
ansågs handla om attityder och påverkan. I grunden fanns ett
likhetsperspektiv.
Den framväxande kvinnorörelsen opponerade sig mot detta
och menade att det fanns skillnader, inte på grund av biologi men på grund av de omständigheter kvinnor levde under.
Begreppet kvinnokultur2 lyftes fram som beteckning på de erfarenheter som kvinnor fick genom sina dubbla uppgifter att
både svara för reproduktion och produktion. Eftersom män
var norm i det offentliga och också de som hade makten var det
deras erfarenheter och definition av världen och verkligheten
som var den som gällde. Det männen representerade sågs som
14
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objektivt och allmängiltigt medan kvinnors livssituation och
erfarenheter osynliggjordes eller betraktades som avvikande.

Kvinnovetenskapens framväxt
Allt större grupper av kvinnor trädde ut i förvärvslivet under
1960- och 1970-talen. Det medförde att bland annat barnomsorgen byggdes ut kraftigt Vid universiteten började kvinnor,
såväl studenter och doktorander, inom olika discipliner att
protestera mot det ensidiga sätt att definiera världen, som de
akademiska ämnena stod för. De hävdade rätten att ha ett feministiskt perspektiv i sina studier och att ställa kvinnor i fokus
för sin forskning. Eftersom det rörde sig om ett fåtal personer
inom varje ämne möttes de ofta av ett starkt motstånd. ”Ska vi
behandla kvinnor särskilt måste vi ju även ta upp andra eftersatta grupper till exempel handikappade och socialt utslagna”
var det svar jag fick från en kollega, när jag menade att vi borde
ta upp kvinnoperspektivet i undervisningen. Det var inte enbart
valet av inriktning som kritiserades starkt utan dessa studenter
blev dessutom ofta nedvärderade och trakasserade som kvinnor. De kvinnor, som hade skrivit en avhandling som tog upp
kvinnoperspektiv och kvinnoteoretiska aspekter, hade svårigheter att få forskningsmedel och motarbetades i sin karriär.
Denna situation vid universiteten resulterade i att kvinnor –
doktorander och studenter – sökte sig till andra likasinnade
oavsett ämne för att utveckla och fördjupa det feministiska
perspektivet. Det kändes viktigt att bidra till en kunskapsutveckling som lyfte fram kunskap om kvinnors liv och gärning, som hade osynliggjorts under långa tider. Under denna
period skrevs till exempel en författarnas litteraturhistoria,
där endast ett fåtal av litterärt verksamma betydande kvinnor
togs med. Kvinnovetenskap innebar också ifrågasättande av
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teoretiska perspektiv och metodologiska förutsättningar, som
var tradition inom olika discipliner. Detta gällde i första hand
samhällsvetenskaper och humaniora. Nobelpriset till Barbara
McClintock3 1980 för hennes annorlunda forskning om DNAs
funktion visade att även objektiviteten i naturvetenskapens
metoder och teorier kunde ifrågasättas. Hon presenterade sina
rön redan 1951, men de fick ingen uppmärksamhet i det manligt präglade naturvetenskapliga forskarsamhället i USA. Dels
hade hon valt andra studieobjekt än de gängse (majs istället
för bakterier och virus), dels gjorde hon närstudier av enskilda
individer istället för att samla in stora, statistiska material. Genom sina studier kunde hon visa att DNA ingår i ett komplext
samspel med omgivningen i cellen och att hela systemet bidrar till att kontroll upprätthålls. Tidigare naturvetenskaplig
forskning hade beskrivit cellen som ett hierarkiskt system med
DNA som överordnad och styrande. Hennes studier blev en
konstrast till en forskning styrd av manliga föreställningar.
Många av de kvinnor som började på universitetet på 1970-talet hade deltagit i den så kallade rödstrumperörelsen och hade
erfarenhet av att tillsammans arbeta för förändring. De hade
upplevt vilken styrka det innebar att verka i grupp. Denna erfarenhet tog de med sig till akademin och det kom att prägla
det sätt som kvinnor vid universiteten i Lund, Umeå, Göteborg
och Stockholm kom att organisera sig. Efterhand blev dessa
sammanslutningar mer formaliserade och ett antal Forum för
kvinnliga forskare4 bildades. Staten sköt till medel till dessa
organisationer, vilket till exempel möjliggjorde att Kvinnovetenskaplig tidskrift kunde startas som ett gemensamt projekt.
Ansvaret som redaktör roterade mellan de olika Forumorganisationerna och en referensgrupp, med representanter från olika ämnen, bildades som stöd till redaktörerna. Jag satt med i
denna grupp under flera år, något som blev en inspirationskälla
för mig i arbetet med Kvinnoforum i Linköping.
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Föreningen för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Linköping
Starten
Även i Linköping väcktes frågan om att bilda en förening som
stöd för kvinnor med feministiskt eller kvinnoperspektiv i
sin forskning och sina studier. Redan 1975 hade en kurs om
könsrollsfrågor genomförts i sociologi. Den upprepades årligen
fram till 1978, då den lades ner, därför att det inte längre
avsattes medel till den. 1978 gjordes ett försök att starta ett
kvinnoforum men utan framgång. När Linköpings universitet
1980 blev ett av de lärosäten som tilldelades särskilda medel
för att stärka kvinnoforskningen vid universiteten blev frågan
aktuell igen. Verksamheten vid de olika Fora vid de andra universitetsorterna manade till efterföljd. Vi var några kvinnliga
forskare – Elisabeth Cedersund, Anita Nyberg, Tora Friberg
och jag – som tog initiativ till att bilda ett kvinnoforum för
att kunna ansöka om att få del av de särskilda medlen. Under våren träffades vi, ett antal doktorander och forskare, för
att diskutera utformning och verksamhet. Forum för kvinnliga
forskare och kvinnoforskning skapades, en styrelse tillsattes
interimistiskt och en ansökan gjordes till universitetet, där vi
beskrev våra planer och anhöll om medel. Vid terminsstarten
hösten 1980 gjordes ett upprop, som gick ut till alla institutioner. Intresset från kvinnor inom och utanför universitetet
var betydligt större denna gång och föreningen konsoliderades.
Dess syfte skulle vara att samla kvinnliga forskare och studenter för inbördes stöd, stimulans och tvärvetenskapligt arbete,
att stimulera och stödja rekrytering av kvinnor till högre utbildning och forskning samt verka för ökad satsning på och
spridning av kvinno- och jämställdhetsforskning.
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Under första året var verksamheten5 inriktad på att låta ett
antal kvinnliga forskare presentera sin forskning och sina erfarenheter av att bedriva kvinnoforskning, eftersom vi vill visa
att det redan fanns en hel del kunskap om kvinnors liv och
erfarenheter. Vi ville också påvisa att det var kvinnor, som bedrivit denna forskning. Dessa seminarier var öppna för alla
och information om dem spreds utanför universitetet, vilket
gjorde att många åhörare kom från kvinnogrupper i staden.
Vi hade en lyckad temadag om Kvinnor och teknik med bland
annat Louise Waldén. Mycket arbete lades ner på kontakter
med kvinnor utanför universitetet för att sprida information
om kvinnoforskning. Det var en central punkt i våra stadgar.
Just information om kvinnoforskning såg vi som den viktigaste
uppgiften för föreningen i detta skede.
Verksamheten
1982 ansökte vi om ytterligare medel från universitetet för att
förutom att bedriva verksamhet kunna anställa en koordinator. Eftersom jag var en av få disputerade kvinnliga forskare
och också kunde göra mig fri från delar av min tjänst fick jag
posten som föreståndare på kvartstid. Fortfarande var kunskapsspridning den huvudsakliga verksamheten. För att hålla
medlemmarna underrättade om vad som var på gång hos oss
och vad som föregick vid andra fora gav vi ut ett medlemsblad,
Språkröret, några gånger per år.6
En seminarieserie på temat Kvinnorna och arbetsmarknaden
förbereddes under hösten och genomfördes våren 1983. Seminarierna var välbesökta och uppskattade inte minst av de
deltagare som kom utifrån. Föredragen från seminarierna sammanställdes till en rapport som gavs ut i Forums namn. Vi hade
också ett antal medlemsmöten riktade till studenter och lärare
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vid universitetet, där olika forskare berättade om sin forskning.
Dessa var inte lika välbesökta och vi undrade varför. För att
få klarhet i vad denna brist på engagemang hos medlemmarna
bottnade i ställde vi samman en enkät och skickade ut till registrerade medlemmar och personal vid samtliga institutioner
om hur de ville att verksamheten skulle utformas. Svarsfrekvensen var inte så hög, men de som svarade var positiva till det
sätt på vilket vi hittills drivit verksamheten. Vi fortsatte alltså
både med seminarieserien som hade temat Forskning om kvinnor inom vården och med medlemsmöten. Antalet deltagare
på våra möten ökade efterhand. För att träffas mer informellt
samlades vi till lunchträffar. Inte minst för doktorander gav det
viktiga tillfällen till kontakter med andra forskare och doktorander. Andelen kvinnor som var registrerade som doktorander vid Linköpings universitet 1982 var 14 procent, vilket nog
var en ganska hög siffra jämfört med de stora universiteten.
Det var alltså ganska många kvinnor som nu befann sig i den
akademiska karriären och som vi ville komma i kontakt med.
Forum fick tidigt en betydelsefull roll inom universitetet. Bland
annat deltog vi i bedömningen av ansökningar av jämställdhetsmedel som universitetet utlyste för enskilda forskare. På
så sätt fick vi kontakt med dessa forskare och kunde bistå dem
i arbetet med att lägga kvinnoperspektiv på sin forskning och
också knyta dem till föreningen. Ytterligare en uppgift var
att bevaka tillsättningar och formering av grupper så att jämställdheten tillgodosågs vid dessa. Vid ett tillfälle, när vi reagerade för att det bara tillsattes män i en ledningsgrupp, fick
vi till svar att det inte fanns några duktiga kvinnor som kunde
ingå i den aktuella gruppen. Vi satte oss då tillsammans några
personer och inventerade vilka kvinnor vi kände till som skulle
vara lämpliga. Därefter kontaktade vi dem för att höra om de
var intresserade. Vi fick fram en lista på ett antal kvalificerade,
intresserade kvinnor, som vi meddelade rektor att han kunde
19
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kontakta. Rektor var måttligt positiv, men han kunde inte negligera vårt initiativ. Det hade väl ingen omedelbar effekt på
inställningen men på sikt ledde det till att frågan om jämn representation i styrelser och nämnder togs på större allvar. Så
småningom innebar enbart vår närvaro i olika sammanhang
att vi påverkade. Ett exempel på detta vara när jag kom in på
ett möte och en professor tittade på mig och sa lite forcerat:
”… och så har vi det här med jämställdheten”. Vi fortsatte med
våra utåtriktade aktiviteter och medverkade vid utställningar
och sammankomster utanför universitetet med information
om vår verksamhet och den kvinnoforskning som bedrevs vid
universitetet. Bland annat hade vi ett informationsmöte i anslutning till utställningen ”Vi arbetar för livet” i Norrköping.
Under kvinnoforums första år påbörjade vi ett arbete med en
kunskapsöversikt över kvinnoforskning, som var tänkt att
kunna vara ett informationsmaterial om vad kvinnoforskning
är. I detta ingick också en granskning av olika teoretiska och
metodologiska utgångspunkter. Denna rapport var en del av
förberedelserna för grundkurser och forskarkurs om Kvinnor
i forskningen och forskning om kvinnor. Vi sökte och fick 100
000 kronor från Tornby-lyckorna för att bygga upp ett referensbibliotek med tidskrifter och litteratur om kvinnoforskning?7 Det fanns redan tidigare en del litteratur, som medlemmarna skänkt till föreningen, men medlen blev ett gott tillskott.
Samlingen placerades i Tema-institutionens bibliotek som en
egen enhet för att medlemmarna lätt skulle ha tillgång till den.
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Att bli en centrumbildning
Central placering
Efterhand blev föreningen Kvinnoforum allt mer etablerad i
Linköping både inom och utanför universitetet, som språkrör
för kvinnoforskning och representant för kvinnor som forskade. Samtidigt var vår ställning oklar eftersom vi inte hade
någon formell tillhörighet till universitetet. Detta var påtagligt
när det gällde önskan att starta kurser i kvinnovetenskap. Vi
kunde inte göra det i egen regi utan var beroende av att någon
institution var villig och hade utrymme. Det som hade hänt på
sociologin var ett avskräckande exempel. Stödet från universitetet hade också minskat med motivering att mer av jämställdhetspengarna skulle gå till enskilda forskningsprojekt. Vi protesterade och menade att detta gick emot det universitets- och
högskoleämbetet, UHÄ, uttalat som sin avsikt med medlen,
men vi fick inget gehör för detta. Därför bestämde vi oss för att
med mönster från de andra forumorganisationerna undersöka
möjligheten av att bilda en formell arbetsenhet eller särskild inrättning direkt under rektor, som en del av universitetets organisation. Eftersom vi riktade oss till samtliga fakulteter var det
viktigt att vi hade en central placering. Arbetsenheten skulle ha
en disputerad person anställd som skulle föra enhetens talan
utåt och fungera som samordnare. I tjänsten skulle också finnas utrymme för egen forskning och handledning. Vid enheten
skulle undervisning kunna bedrivas. Dessutom skulle ingå i
enhetens uppdrag att vara remissinstans avseende jämställdhet samt sakkunnig vid medelstilldelning och tillsättningar.
Samtidigt ville vi att intresseföreningen skulle finnas kvar som
ett nätverk för kvinnliga studerande och doktorander och med
uppgift att ordna seminarier kring kvinnoforskning.
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Ansökan om att bilda en arbetsenhet gick in till rektor i maj
1984 och i januari 1985 kom beslutet att vi skulle bli en fakultetsgemensam inrättning direkt under rektor8. Från och med 1
juli 1985 var vi en officiell centrumbildning vid universitetet
med namnet Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning och med rätt att disponera det särskilda anslag som var
öronmärkt för jämställdhetsforskning. Nu hade vi den
plattform vi behövde för att
genomföra kurserna och på
andra sätt stimulera kvinnoforskning. Vår nya status gav oss
också en utökad auktoritet i våra kontakter lokalt, nationellt
och internationellt.
Centrumbildningen leddes av en styrelse, som bestod av två representanter från var och en av universitetets tre fakulteter, tre
ledamöter från föreningen för kvinnliga forskare, en studeranderepresentant, en personalrepresentant samt personliga suppleanter. Mer än hälften av ledamöterna skulle vara kvinnor.
Föreståndaren, som utsågs av rektor skulle också vara ordförande i styrelsen. Under 1986 bestod styrelsen av följande personer: Barbro Wijma, Lita Tibbling, Ingrid Granstam, Ingemar
Ingemarsson, Harald Eklund, Viveka Adelsvärd, Erica Daléus,
Christine Lindqvist (Bladh), Elisabeth Sundin, Ursula Nielsen,
Maria Philbrant och Ulla Tebelius (ordf.).
Fortsatt verksamhet
Verksamheten kunde nu intensifieras inom ramen för tjänsten
på kvartstid och en begränsad ekonomi. Vi fortsatte med seminarieserien. Höstterminen 1986 medverkade bland annat
Brita Mannerheim, som talade om ”Tonårsflickor med problem”, Maj-Gull Axelsson föreläste om ”Våra minsta bröder”
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och Anna Jonasdottír berättade om sin avhandling. Intresset
att diskutera litteratur om och av kvinnor var stort och det
fick Katarina Lewis att starta och driva en studiecirkel i kvinnolitteratur. Katarina Lewis tillhörde den första gruppen av
studenter som läste Foums grundkurs. Senare blev hon doktorand i etnologi i Uppsala och disputerade på avhandlingen
”Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet: en religionsetnologisk studie”. Under våren arrangerades ett möte med
Jämo Inga-Britt Törnell. Vi deltog också i Kvinnor Kan mäs�san i Uppsala och Forum arrangerade en gemensam resa dit.
Inför mässan i Göteborg året därpå satte vi samman en egen
utställning. Vi var en ganska stor grupp som deltog och stolt
visade upp den kvinnoforskning som fanns i Linköping. Forum
deltog också i Humanistdygnet som anordnades i Linköping
samt ordnade ett allmänt seminarium med anledning av den då
aktuella maktutredningen.
Intresset för grundkursen i Kvinnovetenskap var stort. Den
gavs som en kvällskurs på halvfart och på så sätt fångade vi
upp deltagare i mycket skiftande åldrar och med varierande
inriktning. För många av de studerade innebar kurserna en bekräftelse på de ojämlika strukturerna i samhället som de redan
hade noterat men nu kunde se i ett sammanhang. Christine
Lindqvist (Bladh) blev kursansvarig och till sin hjälp hade hon
Monica Roselius, Birgit Gerhardsson, Anita Nyberg och Sonja
Wahlstein. De här studenterna ville ha mer, vilket gjorde att
tankar på en B-kurs växte fram. Efter att vi i två år hade genomfört A-kursen fanns det tillräckligt många intresserade för
att vi skulle kunna starta en B-kurs. Även denna gavs på kvällstid och i halvfart. Kurserna var uppbyggda av ett antal moduler, där kvinnovetenskaplig forskning från olika discipliner
som ekonomi, litteraturvetenskap, sociologi, statsvetenskap
och pedagogik presenterades. Undervisningen byggde på idéer
från kvinnorörelsen, vilket innebar utrymme för deltagarna att
23

Rum och Rörelse

reflektera kring det som presenterades och knyta an till egna
erfarenheter. Ambitionen var även att ge utrymme för kreativitet och fantasi. Ett exempel var när en av deltagarna, som
var konstnär, valde att som examinationsuppgift på B-kursen
måla porträtt av fyra kvinnor som bidragit till kvinnovetenskapens utveckling istället för att skriva en text om var och en.
Utvärderingarna av kurserna var mycket positiva. Samarbetet
mellan lärare och studenter fungerade mycket väl och många
av studenterna höll kontakt med oss långt efter det att de läst
färdigt sina kurser. Några fortsatte sina studier och påbörjade
forskarutbildning i andra ämnen men då med ett könsperspektiv. Många av deltagarna vittnade om vilken betydelse kurserna hade haft för att ge dem kunskap om kvinnoforskning och
även göra dem medvetna om samhällets ojämlika strukturer
och maktskillnader mellan kvinnor och män.

Perioden när kvinnoforskningen
etablerade sig vid universiteten
var en tid av omprövning och
förnyelse inom den akademiska
världen. Studentupproren 1968
och 1970-talets progressiva rörelser hade påverkat akademin
och börjat luckra upp dess stela
normer och traditioner. Kuhns
bok om paradigm och paradigmskifte spreds och den dominerande forskningsfilosofin började ifrågasättas. Inom till
exempel mitt eget ämne pedagogik skulle varje doktorand i sin
avhandling göra upp med och kritisera positivismen.
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Inom kvinnoforskningen fanns en övertygelse om att detta
perspektiv skulle kunna bidra till att förnya vetenskapen och
de olika ämnena både innehållsmässigt, teoretiskt och metodiskt. På konferensen ”Kvindespor i videnskapen” som
hölls i Odense 19859 diskuterade flera forskare om kvinnovetenskap kunde betraktas som ett nytt paradigm. I mitt bidrag10 på konferensen lyfter jag fram helhet och sammanhang
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samt inriktning på det dynamiska, icke hierarkiska som
karakteristiska drag i kvinnoforskning. Jag menade också att
de forskningsfrågor kvinnor intresserar sig för är sådana som är
väsentliga i reproduktivt perspektiv samt att kvinnor utgår från
problemet och inte från metoder eller instrument. Relationen
till forskningsföremålet sker i interaktion eller dialog där
forskaren accepterar och tar i beaktande att verkligheten för
människor ofta är mångtydig och motsägelsefull, hävdade jag.
Vid konferensen konstaterades att den kvinnovetenskapliga
forskningen hade bidragit till att vidga forskningsfältet, att den
teoretiska nivån hade höjts och teoretiska strukturer fördjupats
inom de olika ämnena. Däremot var den kvinnovetenskapliga
teoribildningen och metodologiska medvetenheten ännu i sin
linda, vilket gjorde att det var tveksamt om kvinnovetenskap
kunde betraktas som ett eget paradigm.

Konstnären KERSTIN DIEDRICH - http://kerstindiedrich.se/

Den stora skillnaden mellan
kvinnoforskningen
och annan progressiv
forskning var emellertid
att verksamheten genomsyrades av en övertygelse,
som vi hade med oss från
kvinnorörelsen, om att
som forskare var vi medansvariga i att förändra
samhället och skulle bidra
med kunskap som behövdes i denna process. De
faktiska förändringarna
måste emellertid komma
från kvinnor, som själva
upplevde förtryck i olika
situationer. Om det skulle
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vara möjligt att motarbeta förtryck och förändra livssituationen
krävdes kunskap och självförståelse som hade sin grund i kvinnors reflekterade förståelse av egna erfarenheter och eget liv.
Det var en period av ett tydligt särartsperspektiv. Kvinnoforskarnas uppgift var att bidra med kunskap och teoretiska begrepp om sådant som rörde kvinnors vardagsliv i relation till
samhällets strukturer och maktsystem. Dessutom var vår uppgift att sprida denna kunskap till kvinnorna och stödja dem i
deras reflektion kring den egna livssituationen. Diskriminering,
maktfördelning och kvinnoförtryck uppmärksammades och
ifrågasattes. Genom att lyfta fram kvinnor, som tidigare i historien gått före och kämpat, kunde nya möjligheter och alternativ synliggöras. Kvinnoforskningens ambition var att peka
på de villkor som förenar enskilda människors livsförhållanden
med historiska och samhälleliga förhållanden och de mekanismer som definierar vilka vi är och får vara som kvinnor.
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5 frågor med…
Vad heter du?
- Cecilia Åsberg
Vad gör du idag?
- Idag är jag Docent på Tema Genus,
med en LiU-fo.ass tjänst (LiU framtidens forskningsledare) som innebär
speciella medel från Linköpings universitet till att starta och underhålla min
egen forskargrupp. I detta syfte har jag
startat en internationell forskarplattform The Posthumanities
Hub, där vi möter upp den så kallade ontologiska vändningen
inom genusvetenskaperna. Det vill säga, den rika och diversifierade resursen som feministisk teori och genusmetodologi
idag utgör möter upp med naturvetenskaperna, med frågor
om kropp, natur, djur, teknik, saker och vad som egentligen
räknas som det humana inom humaniora. Dessutom leder jag
ett internationellt nätverk, The Posthumanities Network: Next
Genderation (finansieras av VR), ett jämställdhetsprojekt Genuslabbet (finansieras av DJ) och mitt eget forskningsprojekt
om Alzheimers sjukdom i medier, läkemedelsreklam och i livet
på labb (delfinansieras av europeiska forskningsrådet, ERC).
Jag handleder ett gäng doktorander och arbetar som redaktör
för den internationella tidskriften NORA: Nordic Journal of
Feminist and Gender Research (Taylor & Francis). Så jag har
ganska mycket att göra – och har väldigt skoj på kuppen!
Vilken relation har du till Forum?
- Jag har länge haft en kärleksaffär med Forum. Det började
med att jag som student läste kvinnovetenskap på halvfart och

29

Rum och Rörelse

hade en underbar handledare i Dr. Lena Petterson, som var lektor och föreståndare för Forum då på mitten av 90-talet. Hon
lärde mig massor och motiverade mig till att söka mig vidare
akademiskt, bland annat hjälpte hon mig att få min B-uppsats
i Kvinnovetenskap publicerad i Kvinnovetenskaplig tidskrift.
Det var så häftigt. När sedan en annan fantastisk kvinna, Gunnel Hensing, Forums ordförande, frågade om jag ville uppdragsforska på Forum i ett projekt om kvinnliga och manliga
studenters möjligheter att ta sig vidare till forskarutbildning
på Linköpings universitet var saken biff. Jag ville ju också så
gärna forskarutbilda mig! Även i detta projekt lärde jag mig
massor av Gunnel och av Elinor Edvardsson Stiwne, inte minst
om kvalitativ analys av kvantitativa data och om könsmönster
i akademin. Under projektets gång väntade jag också ivrigt på
att Tema Genus skulle starta upp (2009) och min glädje var nog
påtaglig för Elisabeth Samuelsson (jag styrketränade mycket på
den tiden) när jag fick besked att jag antagits till Tema Genus
första kull av doktorander. Elisabeth fick en rejäl kram! Min
tredje roll, förutom som student och uppdragsforskare, på Forum har varit som lärare på vissa kursmoment och på så vis har
nog cirkeln slutits. Forum, som på många vis har förkroppsligats av Forum-ikonen Elisabeth Samuelsson, har alltså betytt
oerhört mycket för mig och för andra som fått vistas i denna
ovanligt kvinnovänliga drivhusmiljö och växa till oss.
Varför är genusvetenskap och jämställdhet viktigt?
- Om vi börjar med jämställdhet: Det handlar för mig om hur
demokrati alltid är något vi måste återerövra och aldrig kan
ta för givet. Så är det med jämställdhet också. Vi tror ibland
att kvinnor och män lever under samma villkor, att vi alla har
samma rättigheter och skyldigheter. Formellt har vi ju det, men
informellt dröjer sig komplicerade makt-mönster kvar samtidigt som nya skapas. Jämställdheten är inte en gång för alla
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vunnen, men den är väl värd att kämpas för! Vi lever ändå i
en tid och ett sammanhang där viljan till jämställdhet är stor.
- Genusvetenskap är oerhört viktigt som ett av de mest banbrytande forskningsfält som de senaste tre decennierna har
kommit att förnya allt vad humaniora och samhällsvetenskap
kan tänkas vara i dagens samhälle. Bredvid nyare ämnen som
kritiska barnstudier, crip theory och posthumanistiska djurstudier har genusforskningen bidragit med att dels göra humanvetenskaperna mer aktuella och samtidsrelevanta, dels ställa den
obekväma frågan om vem som egentligen räknas som human
inom såväl humaniora som naturvetenskap och vem som tjänar
på att ha det så. Tvärvetenskapligt lokaliserad har genusvetenskaperna bidragit till metodologiska och begreppsliga innovationer samtidigt som helt nya kunskapsområden har kunnat
kartläggas empiriskt. Genusforskning är i det internationella
forskarsamtalet ett synnerligen teoretiskt drivet område av
kreativitet och kritik. Samtidigt har genusforskningen i Sverige
fått klä skott för en ny typ av könskonservativa krafter, så nu
är det verkligen viktigt att genusforskare arbetar med forskningskommunikation och den så kallad tredje uppgiften och
på ett generöst sätt deltar i diskussioner på flera fronter. Det är
ju inte nödvändigtvis en dålig sak att allmänheten är mer kritisk till forskarnas roll i samhället och ifrågasätter deras auktoritet i allt större utsträckning. Det gäller ju för alla vetenskaper
idag att rättfärdiga sig, tydliggöra varför det är viktigt med
kritiska, teoridrivna och mångfasetterade forskningsperspektiv
som inte bara har en kortsiktig ekonomisk nytta utan en mer
långsiktigt demokratisk funktion i att skapa nya sätt att förstå
oss själva i världen. – Vem kunde ha anat att kulor som rul�lades i en mini-berg- och dalbana av trä (ett av Galileos experiment), eller att luft som pumpades ur ett glasrör för att skapa
vakuum (ett nyckelexempel för Robert Boyle, som ofta kallas
den vetenskapliga metodens fader), eller att de beräkningar för
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en ”differensmaskin” som Ada Lovelace presenterade, eller att
de teorier (från Freud till Butler) om hur vår könsidentitet, inte
bara är där som en privat självklarhet, utan blir till i en könsreglerad social kontext skulle komma att betyda så mycket?
Sådana kunskaper var kontroversiella i sin tid, men nu kan vi
inte riktigt föreställa oss att inte ha sådana kunskaper.
Vad har Forum betytt för dig och för akademin?
- Ge mig en fast punkt och jag ska rubba hela världen, sägs Arkimedes ha sagt. Man kan säga att Forum har varit ett slags fast
punkt, en både mans- och kvinnovänlig plats som rubbat hela
Linköpings universitet. Forum har varit en avstampspunkt för
en mängd spännande karriärvägar innanför såväl som utanför
akademin. Fast Forum som en plattform eller avstampspunkt
för studenter, lärare och forskare att mötas över disciplin- och
fakultetsgränser bör nog egentligen beskrivas i mer dynamiska
termer. Jag menar att Forum konstituerat en rhizomatisk nodalpunkt för en massa genusrötter och tankefrön som spridit
sig runt på universitetets institutioner och avdelningar och till
och med bidragit till att Linköpings universitet har inte mindre
än tre genusvetenskapliga enheter. Det som är mest unik, från
mitt perspektiv som någon som kan göra jämföra med arbete
som universitetslärare utomlands (som lektor på det ärevördiga gamla universitetet i Utrecht, Nederländerna) är ändå hur
Forum beredde vägen för genusperspektiv och genusmedvetenhet på ett helt universitet.
- För mig personligen har Forum betytt oerhört mycket – hade
jag inte haft privilegiet att läsa Forums kurser på halvfart bredvid mina kulturvetarstudier med så entusiastiska lärare så hade
jag nog aldrig, eftersom jag inte kommer från en akademisk
familj, börjat tänka i termer om att forskarutbilda mig. Nu är
vetenskap -i alla dess former- mitt liv!
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5 frågor med…
Vad heter du?
Curt Karlsson
Vad gör du idag?
- Arbetar som universitetsdirektör vid
Linköpings Universitet
Vilken relation har du till Forum?
- Ingen speciell nu, styrelseledamot tidigare
Varför är genusvetenskap och jämställdhet viktigt?
- Genusvetenskapen ger som jag ser det fundamental kunskap
om förhållandena mellan kvinnor och män som grund för beskrivning, analys, kritik och normer rörande bland annat jämställdhet och bristen på sådan och hur vi ska uppnå den. Jämställdhet ser jag som uttryck för den relation mellan kvinnor
och män som bör råda i ett samhälle utifrån såväl principiella
grunder det vill säga utifrån fri- och rättighetskatalogerna för
individer och grupper såväl som samhällsekonomiska överväganden.
Vad har Forum betytt för dig och för akademin?
- Jag är osäker på om jag kan spåra någon betydelse för mig
personligen – jag stod på en fast och säker grund i de här frågorna redan innan jag blev ledamot av styrelsen och sedan jag
lämnat styrelsen kan jag inte heller se någon påverkan. Däremot tror jag att Forum haft en stor betydelse för de många
forskare som fanns i discipliner på avstånd från den mest centrala genusvetenskapen och som därför var mycket ensamma
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med sitt genusperspektiv i sin vardagliga akademiska miljö.
När det gäller utbildning drev ju Forum länge ett ambitiöst
utbildningspaket med såväl poänggivande kurser, öppna för
alla, som uppdragsutbildning. På det viset har kunskap om genusvetenskap och jämställdhet kommit en mycket stor grupp
till del.
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Forums bibliotek
Hur det började…

L

ängre än Forums historia är boksamlingens. Den startade som ett hopplock av böcker från Forumföreningens kvinnor. Samlade kom böckerna mer till
sin rätt än som enstaka pärlor i vars och ens
egna bokhyllor. När mängden växte, ökade
också ambitionen ännu mer, man tänkte sig en samling, en
kritisk massa, ett bibliotek. Den växande kvinnoforskningen
behövde litteratur och läsandet och forskandet avsatte ny litteratur. Böcker. Tidskrifter. ”Gråt inte, forska!” Forska och
skriv! Läs! De nya texterna som en oemotståndlig flod som
river med sig det gamla och rinner ut i sanningens hav. Ett eget
bibliotek som en manifestation av viljan och kraften att förändra; förändring av sakernas tillstånd med hjälp av forskning
och vetenskap. Det är ursprunget till Forums boksamling. Men
den följer också ett mönster som är gemensamt för de stora
universitetens forum för kvinnoforskning, nämligen att man
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från första början satsade på egna bibliotek med professionell
bibliotekspersonal i speciallokaler.

Biblioteket formas
”Föreningen fick tidigt, redan senhösten 1980, del av universitetets anslag för jämställdhetsforskning. Ansvariga för inköp
av böcker och tidskrifter utsågs.”20 Forumföreningens böcker
deponerades 1985 hos den nya enheten Forum för kvinnliga
forskare och kvinnoforskning vid Linköpings universitet och
den utgjorde där grundplåten i det som omväxlande kallats
Forums bibliotek eller Forums boksamling. Benämningen har
som så ofta en symbolisk betydelse; här kan det, medvetet eller
inte, avspegla vilken ambition som talaren menar att Forum
bör ha för de samlade medieresurserna. På Forum blev det tidigt mer än en ”boksamling” i ordets egentligaste mening, eftersom man redan från början satsade även på tidskrifter, men
många tvekade länge att kalla det ”bibliotek”. I fortsättningen
kommer jag att använda båda begreppen, utan att lägga någon
värdering i benämningarna.
Uppbyggnad
Forumkvinnornas boksamling kunde byggas upp mera systematiskt sedan Forum formellt inrättats och styrelsen direkt
och genom alla år satte av budgetmedel till såväl medieförvärv
som till personal för en professionell hantering. Boksamlingen
växte, i bredd och antal volymer, och en lång rad tidskriftsprenumerationer startades. En bibliotekarie/biblioteksassistent
anställdes på en mindre del av heltid och det officiella öppethållandet om tre till sex timmar/vecka ökades i praktiken till
att vara lika med den tid som det fanns personal på Forums
kansli. Vid tiden för Lindblads utredning om Forumbiblioteket
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(1997) omfattade samlingen cirka 1000 boktitlar och cirka 25
prenumererade tidskrifter21, plus en del gratis periodika, som
till exempel Nu och då från Statistiska centralbyrån. Vid årsskiftet 2010/2011, när samlingen övertas av Tema Genus, är
antalet volymer efter gallring 2327 stycken, medan tidskrifterna minskat numerärt under senare period på grund av att
kostnaderna för prenumerationer stigit mycket, allmänt sett
betydligt mer än priset på böcker. 2010 höll Forum fem löpande tidskrifter22, alla i pappersform. Eftersom var och en med
lånekort knutet till LiU har tillgång till UB:s digitala bibliotek,
så har Forum inte satsat på elektroniska böcker eller tidskrifter
utan valt att lägga pengarna på tryckta publikationer, för vilka
den fysiska placeringen är avgörande för tillgängligheten.
Innehållsprofil
Fokus i samlingen låg från början på kvinnorollen eller ”kvinnor och...”, som kvinnor och språk, kvinnor och politik, kvinnor och sexualitet och så vidare. Efter hand har man inriktat förvärvet mer på feminism, genus och jämställdhet och ett
nytt område, nämligen mansrollen och maskulinitetsforskning.
Genom köp, gåvor och deposition/donation från universitetsbiblioteket utvidgades boksamlingen med hänsyn till två målgrupper, dels Forums egna studenter och dels doktorander och
forskare med anknytning till Forum. För studenter köptes in
stipulerad kurslitteratur plus böcker och tidskrifter med tanke
på uppsatsskrivande. För forskare köptes litteratur inom en
rad olika ämnesområden med ett könsvetenskapligt perspektiv. Därtill fylldes samlingarna på med publikationer av skilda
kategorier, arbets- och projektrapporter, statistik, utredningar,
ibland i form av gratis utgivningar från myndigheter och intresseorganisationer. I och med att Forums uppdragsutbildning
om jämställdhet startades, så skaffades mer jämställdhetslit37
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teratur. Tyngdpunkten i boksamlingen ligger på publikationer
på svenska, i original eller översättning. Men en hel del vetenskaplig litteratur finns på engelska, det gäller inte minst periodika. The Women’s Review of Books är exempel på en sådan
tidskrift; den erbjöd och erbjuder fortsatt, värdefull läsning
för alla intresserade i och med att den utförligt kommenterar
och analyserar den aktuella bokutgivningen på engelska och i
biblioteket blev den ett viktigt hjälpmedel vid urvalet av nya
böcker till Forum.
Från Humanistiska, senare Humanistisk-samhällsvetenskapliga, biblioteket hyrdes personal in på varierande 10, 15 eller
vissa tider 25 procent av heltidstjänst, emellanåt med förstärkning av en studentmedhjälpare på timbasis. Bibliotekarien
och/eller biblioteksassistenten skötte inköp av böcker och
tidskrifter, höll ordning på samlingen och betjänade användare
under det lilla bibliotekets officiella öppettider, oftast ett par
timmar ett par gånger per vecka. Poängen med att ha ett eget
bibliotek är att man kan göra som man vill, som till exempel
att serva läslystna även utanför öppettiderna; då oftast med
hjälp av den ständige sekreteraren, Elisabeth Samuelsson.
Personalunionen mellan Forum och universitetsbiblioteket
(UB) var till stor nytta. Forum fick som bonus tillgång till UB:s
kunnande vad gäller katalogisering och sedermera streckkodshantering liksom fjärrlåneverksamheten. Under årens lopp har
många olika bibliotekarier från UB fått glädjen att lämna det
ordinarie jobbet för att arbeta ett pass på Forum och kanske
ägna sig åt just den litteratur som stod hjärtat närmast. Eller
oavsett ämnesområde bara njuta av att få ge riktad service till
en väl definierad och efter hand bekant målgrupp. Eller av att
få känna tillhörighet till kretsen runt Forum, som präglades av
tillit och värme.
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Att ha ett bibliotek eller inte
Trots kärleksfulla omsorger av personal, styrelse och brukare
så förblev det ett litet bibliotek. Och därmed, i mångas ögon,
en ineffektiv organisation, som gav dålig valuta på investerade
medel. Min personliga uppfattning har genom hela yrkeslivet
varit, att främsta kravet på ett bibliotek är att vara tillgängligt
- genom en bra katalog, generöst öppethållande och professionell personal på plats. Forums bibliotek hade brister på de
senare områdena; men som är fallet med många små specialbibliotek, så var det omhuldat av den lilla gruppen egna användare. Trogna brukare får ett nära förhållande till sitt bibliotek,
som har den litteratur som man gillar, ordnad på ett välbekant
sätt, och där man slipper ha att göra med böcker i en massa
ovidkommande ämnen eller med folk som inte tillhör den egna
gruppen.
Forumbibliotekets tillskyndare framhävde fler fördelar. Att
kunna erbjuda studenterna god tillgång till kurslitteraturen
är ett bra rekryteringsargument, att på plats i Forums lokaler kunna finna såväl aktuella kvinno- och genusforskningstidskrifter som nya böcker på engelska är lockande för forskarna, och inte minst, exponering av nya tidskriftsnummer och
böcker längs väggarna ger en varm och tilltalande atmosfär i
ett rum för seminarier, föredrag och forumluncher. Kort sagt,
Forumfolket tyckte om biblioteket som träffpunkt.
Utredning
Under många styrelsemöten debatterades bibliotekets verksamhet och även dess vara eller icke vara. Den eviga frågan
var: motsvarar nyttan av biblioteket kostnaden för att hålla
boksamlingen levande? Diskussionerna slutade alltid med att
man fortsatt ville satsa på biblioteket. Ändå beslutades i mars
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1997, inför en planerad flytt av Forums lokaler, att projektanställa Eva Lindblad för en utredning om biblioteket.
Lindblad redovisar bakgrund och pågående verksamhet i rapporten Forums boksamling nu och i framtiden, som kom i
september 1997. Författaren lyfter fram argumenten för och
emot ett eget bibliotek i Forums regi och framhåller funktionen
som mötesplats för studenter. Hon sammanfattar: ”Tillspetsat
kan man säga att mycket hög servicenivå gentemot ett litet antal personer får vägas mot högre tillgänglighet för ett större
antal.” Vidare presenteras faktorer som påverkar biblioteket
men som Forum inte råder över: universitetets lokalplanering
och Forums plats där, hyressättningen, universitetsbibliotekets
policy samt det nya Tema Genus. Lindblad lägger fram alternativa lösningar för Forums del och avslutar med ett eget förslag: ”Tidskrifterna behålls vid Forum, och böckerna förs till
Humanistiska biblioteket. Mycket talar för att böckerna bör
integreras i de befintliga samlingarna.”
Modernisering
Av protokollen framgår inget om hur styrelsen mottog Lindblads utredning, men verksamheten fortsatte, på ungefär samma nivå och sätt som tidigare, vilket bland annat framgår av
den Självvärdering av kvalitetsarbetet vid Forum för kvinnliga
forskare och kvinnoforskning, som tillställdes universitetet i
april 1998 undertecknad av mig som föreståndare: ”Utöver det
formella öppethållandet, står Forums expedition och bibliotek till studenternas förfogande under kontorstid fyra dagar i
veckan. Det är en liten enhets styrka att studenten kan placeras i centrum.” I Lindbladrapporten framhölls, att för att få
till en rationell och effektiv hantering av utlån, beställningar
och krav, så är det nödvändigt att Forums böcker streckko-
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das, oavsett var de måtte placeras. Styrelsen tog fasta på det
förslaget och beslutade 1998-10-05 ”att låta streckkoda Forums boksamling … Pengar avsätts i nästa budget för detta
projekt.”23 Dåvarande bibliotekarien genomförde operationen
och därmed blev Forums boksamling en integrerad del i
universitetsbiblioteket, inte vad gäller ägarförhållande eller
lokal, men beträffande katalog- och lånesystem. Studenter och
anställda vid universitetet kan reservera, låna och återlämna
Forums böcker från vilken del av universitetsbiblioteket som
helst. När däremot universitetsbiblioteket senare beslutade att
förse alla volymer med larmfunktion med hjälp av RFID-chip,
så avstod Forum från att chippa de egna böckerna, då man inte
ville förse lokalen med larmbågar – stöldrisken ansågs liten.

Biblioteket - inte bara bokhyllor
Nyförvärvslistor och innehållsförteckningar
Böcker ska inte slumra på hyllorna, utan litteraturen ska nå sina
potentiella användare. Därför har Forum alltid satsat på att
dels lyfta fram nyheter, dels öka kunskapen bland studenterna
om hur man finner både nypublicerad och äldre information. I
varje nummer av Språkröret, Forums egen nyhetspublikation,
finns en stående rubrik Nyinkommen litteratur och så sent som
i nummer 2010:1 återfinns en nyförvärvslista. Sammanställningen har vanligen gjorts av bibliotekarien; under åren 19951998 förtecknades i genomsnitt i varje nummer 30-35 nya publikationer, vilket innebär ett nyförvärv om minst 250 böcker
per år. Av och till har Språkröret en rubrik Nyinkomna doktorsavhandlingar, som förtecknar dels avhandlingar från andra
lärosäten med fokus på kvinnor/genus, dels avhandlingar vid
Linköpings universitet av kvinnliga doktorander oavsett ämne
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– vilket speglar Forums ambition att lyfta fram universitetets
kvinnliga forskare.
På motsvarande sätt finns i varje nummer av Språkröret en
avdelning kallad Aktuellt från tidskriftshörnan med fotokopior av innehållsförteckningarna i nyutkomna tidskrifter som
Forum abonnerat på. Forum hade en mycket omfattande tidskriftsavdelning, de senare åren av 1990-talet prenumererade
Forum på så mycket som 25 löpande tidskrifter från ”Bang”
till ”Working Papers on Language, Gender & Sexism”, plus
gratispublikationer. Innehållsförteckningarna upptog således
många sidor i varje nummer av Språkröret. ”Alerts” skulle
motsvarigheten nog kallas i dag, när
man per e-post kan abonnera på artiklar i e-tidskrifter som stämmer med
ens intresseprofil, liksom på motsvarande RSS-flöden. Men Forums prenumerationer gällde tryckt periodika,
och publiceringen i Språkröret av
innehållsförteckningarna, liksom av
nyförvärvslistorna, har underlättat
för läsarna på så vis, att de hemifrån kunnat avgöra om det
skulle vara värt besväret att gå till biblioteket för att läsa eller
kopiera.
Avsikten med listorna över nya publikationer är förstås att göra
tänkbara läsare uppmärksamma på vad som anlänt till biblioteket. Men den som går igenom att antal årgångar av Forums
nyförvärvslistor och innehållsförteckningar kommer dessutom
att få en snabb översikt över hur idéer och fokus växlat när det
gäller genusforskning, jämställdhet och feminism.
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Konsten att söka och finna
Ett bibliotek ska inte bara tillhandahålla litteratur, det ska
också medverka till att användarna vet hur de kan finna adekvat läsning: rätt artikel, rätt kapitel eller bok till rätt läsare
vid rätt tidpunkt. Undervisning som förmedlar kunskaper om
informationssökning har två huvudsakliga syften. Det första
är att underlätta sökandet efter adekvat litteratur, det andra
att lyfta fram de resurser som finns att tillgå. Det är en självklarhet för biblioteksfolk, att när man satsar stora resurser på
att skaffa, katalogisera och ställa upp referensmaterial, böcker
och tidskrifter, då ska man även anstränga sig att bekantgöra
materialet, så att det används. Därför har Forum alltid erbjudit extra service i form av handledning i informationssökning.
Bibliotekarien har hållit undervisning för alla studentgrupper,
på varje nivå, i hur man finner litteratur med kvinno- eller genusperspektiv. Till hjälp har funnits UB:s katalog, Libris och
bibliografin Ny litteratur om kvinnor, på senare tid i form av
Kvinnsam-basen. Inför uppsatsskrivande har studenterna även
erbjudits handledning i källkritik beträffande Internetbaserad
information liksom instruktion i hur en enkel referenslista ska
systematiseras och hur man undviker att plagiera. Målet har
varit att Forums studenter ska vara informationskompetenta,
det vill säga ha förmåga att söka, finna, utvärdera och använda
litteratur för sina studier. Forum har även visat omsorg om
forskarnas informationskompetens: exempelvis anordnades i
april 1995 en Internetkurs för kvinnlig forskare och doktorander, och kursledare var en dokumentalist från Kvinnovetenskapligt forum och en ”sociolog med forskningsområde kvinnor och informationsteknologi”, båda från Lunds universitet.
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Samarbete med andra bibliotek
Universitetsbiblioteket
Forum har nära band med Linköpings universitetsbibliotek
(UB) på flera områden. Ett gäller samlingarnas tillväxt. Universitetsbiblioteket erhåller alla svenska publikationer som
”pliktexemplar” från utgivare/tryckerier. Böcker som motsvarar Forums ämnesprofil, men som inte direkt behövs på någon av UB:s enheter, har placerats i Forumbiblioteket. Ett annat område av gemensamt intresse är bibliotekssystemet, där
Forumbibliotekarien samarbetar med universitetsbibliotekets
systembibliotekarier och med ansvariga vid IT-avdelningen.
Forum har samma katalog och lånesystem som universitetsbiblioteket. Det innebär att Forums böcker och tidskrifter exponeras i UB:s lokala katalog och blir synliga för alla användare
inom Linköpings universitet liksom i Sverige via Libris och
egentligen i hela världen eftersom UB:s katalog är helt öppen.
Lånesystemet är också gemensamt och det medför att en låntagare till exempel vid Campus Norrköping enkelt kan beställa
en bok från Forum eller att en Forumstudent direkt kan köa på
ett verk från Hälsouniversitets bibliotek.
Böckerna kan sedan återlämnas var som helst inom universitetsbiblioteket; med hjälp av interntransporter kommer varje
bok att komma åter till sin rätta hemvist. Forums böcker är
utrustade med streckkoder, men är normalt inte larmade med
RFID-chip, så som UB:s böcker är. Därför larmas Forums
böcker så snart de lånas ut över disk på ett UB-bibliotek, och
avlarmas vid återlämnandet, men chipen har ingen inverkan på
hanteringen när boken väl är tillbaka på Forum.
Under de tjugofem år som Forum funnits har verksamheten
burit frukt på många vis. Ett är att det numera finns univer44
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sitetskurser och -program som tar in ett genusperspektiv i ordinarie undervisning och som kräver att studenterna tillägnar
sig ett minimum av genusteoretiskt tänkande samt uppmuntrar
dem som vill närmare fördjupa sig i genusaspekter av ämnet.
Universitetsbiblioteket har följt upp, emellanåt gått före, och
förvärvat kvinno- och genusforskningslitteratur. Det är framför allt Campus Norrköpings och HumSam-biblioteken som
har sådana böcker och tidskrifter, men även på TekNat och
Hälsouniversitetets bibliotek finns material med genusperspektiv; det kan vara till exempel böcker om vård och kön, medicinsk forskning på/för kvinnor, jämställdhet inom ingenjörsyrken, matematikundervisning för flickor, ekologi och genus,
kvinnor och fysik, och så vidare.
Genuslitteraturkompetens inom UB
Att kvinnoforskning och genusperspektiv kommer in i undervisning och studier inom skilda ämnesområden leder också till
att böcker som tillhör Forum, och som ju återfinns i universitetsbibliotekets katalog, utnyttjas bredare genom att studenter
och lärare från alla fakulteter lätt kan beställa och låna.
En sådan genusvinkling på universitetsutbildningen leder till
motsvarande frågor i UB:s informationsdiskar, vid handledningen via Boka en bibliotekarie och på webben via Fråga
biblioteket. Det betyder att alla på universitetsbiblioteket som
direkt möter användare behöver kunskaper i informationssökning ur ett genusperspektiv. Kontaktbibliotekarien på Tema
Genus har liksom Forums bibliotekarie skaffat sig specialkunskaper i informationssökning ur ett genusperspektiv och
tillsammans har de två undervisat kollegerna vid UB:s olika
enheter under upprepade tillfällen, ibland som led i en likavillkors-satsning.
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HumSam-bibliotekets förhållandevis rika bestånd kan vi delvis
tacka Tema Genus för. I utredningen inför inrättandet av det
nya Temat24 deltog jag som föreståndare och representant för
Forum och lyckades få inskrivet att en rejäl summa skulle avsättas till att bygga upp ett basbestånd med genusrelaterad
litteratur inom universitetsbiblioteket. I kostnadskalkylen för
de första fem åren avsattes 100 000 kr för år 1997 och 50
000 per år för de följande fyra. Beståndet utvecklades sedan i
samarbete mellan Tema Genus, dess kontaktbibliotekarie och
HumSam-biblioteket, men så mycket som 300 000 gick inte att
spendera under Tema Genus uppbyggnadsfas.
Humanistiska, senare kallat Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket, står Forum extra nära genom att bibliotekarien/biblioteksassistenten haft sin huvudsakliga arbetsplats där
- det är lätt att diskutera problem och förmedla idéer från den
ena organisationen till den andra; biblioteken ligger inte långt
från varandra lokalmässigt och därmed är det enkelt för personal och användare att gå emellan. Inte minst när det gäller
problematiken kring informationskompetens, så har Forumbibliotekaren mycket glädje av att samarbeta med kollegerna
inom universitetsbiblioteket och Tema Genus om hur man kan
förbättra undervisningen i informationssökning.
Kvinnohistoriska samlingarna
Som alla Fora-bibliotek, och för övrigt alla människor i Sverige
som intresserar sig för litteratur om kvinnor och på senare år
genus, så har man i Linköping i hög grad inspirerats av, och
förlitat sig på, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs
universitetsbibliotek, eller som det numera heter KvinnSam
- Nationellt bibliotek för genusforskning. Speciellt viktig är
den löpande tryckta bibliografin, Ny litteratur om kvinnor, se-
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dermera omvandlad till databasen Kvinnsam. Basen återfinns
bland Libris specialdatabaser och uppdateras löpande. Där indexeras böcker, kapitel, studentuppsatser, rapporter och tidskriftsartiklar med fokus på kvinnor, genus och jämställdhet.
Kvinnsams betydelse ligger i att vara exklusivt koncentrerad
på ämnesområdet, att enkla svenska ämnesord används och
att indexeringen går djupt, också inom antologier, så att man
kan finna hänvisningar även till enskilda kapitel. En sökning i
Kvinnsam leder ofta till att man finner referenser till litteratur
som faktiskt återfinns i det egna biblioteket, men som den lokala katalogen inte förmår lyfta fram. Annars kan allt i databasen fås på fjärrlån från Göteborgs universitetsbibliotek. Det
är en styrka som också pekar på Kvinnsams svaghet – innehållet i basen bygger på beståndet vid Göteborgs universitetsbibliotek, som är stort och ständigt uppdaterat, men inte allomfattande. Poängen med Kvinnsam-basen beskrivs i exempelvis
magisteruppsatsen Kvinnor är inte ett ämne av H. Brännström
och E. Modin.25 Allvarlig kritik mot densamma presenteras
av J. Samuelsson i avhandlingen På väg från ingenstans.26 För
Forums del har Kvinnsam-basen varit mycket användbar, inte
minst för att de egna tidskrifterna blivit indexerade och sökbara och tidskriftssamlingens rika innehåll i såväl aktuella som
äldre årgångar har kommit till sin rätt, så som bara är möjligt
om man har tillgång till datoriserade index.
Kvinnohistoriska samlingarna/KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning utgör även på andra sätt en resurs för
alla som sysslar med genusfrågor. Ytterligare två databaser har
sammanställts och uppdateras löpande: GENA med referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och
genusforskning samt GREDA som är ett register över aktiva
genusexperter. Ett rikt arkivmaterial finns, som speglar den
svenska kvinnohistorien genom föreningsarkiv och enskildas
handskriftssamlingar. Även arkivmaterialet kan lånas in för
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läsesalsbruk från Göteborgs universitetsbibliotek. En bilddatabas har byggts upp från arkivets fotografisamlingar och en rad
äldre kvinnotidskrifter som varit betydelsefulla i den svenska
samhällsutvecklingen har digitaliserats och därmed gjorts tillgängliga för forskare och allmänhet oavsett geografisk hemvist.
Med utgångspunkt i arkivmaterialet har fem kvinnohistoriska
portaler sammanställts: Kvinnors kamp för rösträtt, Kvinnors
kamp för kunskap, Kvinnor i arbete, Kvinnor och fred samt
Kärlek, makt & systerskap. Författarna är forskare och specialister inom respektive ämne, texterna är populärvetenskapliga
och avsedda för skolor såväl som grundläggande högre utbildning. - Skulle man gå vilse i Kvinnohistoriska samlingarnas
alla databaser och digitaliserade arkiv, så finns tjänsten Fråga
biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek öppen för alla.
Sammanfattningsvis kan det slås fast, att för Forums bibliotek
har Kvinnohistoriska samlingarna haft en oerhört stor betydelse som inspirationskälla och som resurs vad gäller konkret
litteraturanskaffning via fjärrlån liksom genom att tillhandahålla svar på bibliografiska frågor.
”Det genusmedvetna universitetet”
Utbildningsdepartementet anslog 1996 av jämställdhetsmedel
300 000 kr till ett projekt kallat ”Det genusmedvetna universitetet – bibliotek i samverkan”, som knöt ihop Kvinnohistoriska
samlingarna med Linköpings universitetsbibliotek och indirekt
Forums bibliotek genom de personalunioner som fanns – och
alltid funnits. I samarbetet ingick från Linköpings universitet
även avdelningarna för socialantropologi och religionsvetenskap och från Göteborgs universitet ämnena historia och psykologi. Syftet var att rikta uppmärksamheten mot innehållet
i universitetens undervisning och både tydliggöra och mark-
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nadsföra genusperspektivet i vetenskaplig litteratur. Fyra underliggande avsikter fanns också: att involvera biblioteken i
universitetens jämställdhetsarbete, att förbättra möjligheterna
att söka och finna litteratur med ett genus- eller kvinnovetenskapligt perspektiv, att utveckla samarbetet mellan institutioner och bibliotek liksom mellan universitetens bibliotek.
För projektmedel köptes i Linköping böcker i kvinno- och
genusvetenskap och två bibliografiska databaser, Women’s resources international och den religionsvetenskapliga databasen
ATLA, som är nyttig även för antropologer. De nya böckerna
indexerades av UB:s katalogisatörer ur ett genusperspektiv, på
en nivå som tidigare inte praktiserats. Dessutom gjordes i Linköping en retrospektiv genomgång av viss befintlig litteratur
för att fånga upp genusrelevanta kapitel och bidrag. I indexeringsarbetet kunde man utnyttja kunskap och erfarenhet från
Kvinnohistoriska samlingarna. Alla bibliotekskolleger vid Linköpings universitet erbjöds utbildning i bibliografiska verktyg
som möjliggör genusmedvetna informationssökningar.
Projektet utvärderades av två externa experter 1998.27 De konstaterade att en viktig effekt var ett fördjupat samarbete mellan
biblioteken och disciplinerna, men också mellan avdelningarna
i socialantropologi och religionsvetenskap. Ämnesrepresentanterna framhöll det positiva i samarbetet med biblioteket bland
annat eftersom de även fått viss inblick i klassifikation och katalogisering ur en vetenskapsteoretisk synvinkel. Utvärderarna
summerade erfarenheterna från projektet och konstaterade
att ett bestående resultat är ett ökat intresse för genusrelevant
kurslitteratur. Men de underströk ”att skapa ett genusmedvetet universitet är inte något vi lyckas med över en natt.” Och
vidare ”Det är biblioteket som måste vara aktivt för att få lärarna att engagera sig i hur studenterna kan använda biblioteket för informationssökning.” Ett påpekande som i högsta
grad gällt även för Forums bibliotek.
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Fortsättningen...
Forum har haft förmånen av ett eget bibliotek genom Forumföreningen från 1980 fram till siste december 2010, då det
övergick i Tema Genus’ regi. Motiveringar till att just nu upphöra att ha ett eget bibliotek är å ena sidan att lånestatistiken
för böckerna gått ned kraftigt på senare år och att verksamheten därmed kostar mycket i förhållande till utbytet, å andra sidan att Forum i sin nya skepnad inte längre har något
formellt uppdrag att hålla en boksamling. Därmed dyker nya
frågor och en del spekulationer upp. Kommer biblioteket att
leva vidare, i meningen att boksamlingen förnyas successivt?
Eller riskerar den att bli som ett bokmuseum över en epok som
startade med en ideellt arbetande förening och fortsatte som
en del av universitetets jämställdhetspolicy och blev en manifestation av kvinnovetenskapens förvandling till genusvetenskap? Ämnesområdets utveckling från oppositionell aktivitet
till etableringen som en ordinär akademisk verksamhet utan
ambitioner att missionera, gör att idén om ett eget bibliotek
har förlorat i betydelse. Kommer universitetsbiblioteket att
fortsättningsvis välja att deponera svenska pliktexemplar hos
Forum/Tema Genus? Vart tar Forums böcker vägen? Till dem
som skapade den första samlingen av egna böcker eller finns
det andra intressenter och värdiga arvtagare?
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5 frågor med…
Vad heter du?
- Stina Backman
Vad gör du idag?
- Jag jobbar som universitetslektor
på Linköpings universitet men har en
tjänst som för närvarande delas mellan
filosofiska fakulteten, Tema Genus och
Forum för jämställdhet och genusvetenskap.
Vilken relation har du till Forum?
- Jag har egentligen en mångfacetterad relation till Forum. På
den tiden när jag läste grundutbildningen här vid Linköpings
universitet var Forum, förutom en plats där man lånade litteratur, det akademiska rum vid universitet som man kunde träffa
andra studenter som var intresserade av genus och jämställdhet och då jag påbörjade mina doktorandstudier före Tema
Genus tillblivelse var Forum också initialt en av de få miljöer
i vilka man kunde ventilera och diskutera genusvetenskapliga
problem. På senare tid har min relation till Forum fördjupats
och intensifierats; till att börja med våren 2007 genom att jag
tillträdde uppdraget som genuslektor på filosofiska fakulteten
och regelbundet kom att jobba med Elisabeth Samuelsson som
fungerat som lektorernas koordinator. De två senaste åren har
kontakten och samverkan blivit allt mer regelbunden eftersom
jag varit projektanställd på 25 procent vid Forum och arbetet
tillsammans med såväl Elisabeth som Anna Fogelberg Eriksson
blivit en stor och viktig del av vardagen. Utöver detta sitter jag
som ledamot i styrelsen.
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Varför är genusvetenskap och jämställdhet viktigt?
- För mig synliggör och problematiserar den genusvetenskapliga teoribildningen med sin kritiska utgångpunkt relativismen i
våra för givet taganden och visar på kunskapens liksom vetandets kontextuella avhängighet. Genom att lyfta fram och lyfta
upp mäns och kvinnors inbördes ojämlika utgångslägen och
förutsättningar och peka på orättfärdigheten i detta fungerar
jämställdheten som en ögonöppnare för att också belysa andra
samhälleliga maktasymmetrier. Jämställdhet liksom jämlikhet
är inte bara en mänsklig rättighet; det gagnar såväl män som
kvinnor, ja mänskligheten totalt och borde vara ett givet signum i ett civiliserat samhälle.
Vad har Forum betytt för dig och för akademin?
- Forums betydelse för mig har förändrats under åren genom
att min relation till denna organisation fördjupats och blivit
av vardaglig karaktär. Då, när jag var student var Forum för
mig en plats dit man kunde gå, dels för att låna böcker, dels för
att sitta ner och prata med Elisabeth eller någon av de andra.
Det var, som jag skrev, en mötesplats i akademin för samtal
och reflektion. Idag är Forum till viss del min arbetsplats och
jag känner att om jag förr tog del av organisationens verksamhet så är jag idag en av de som är med och aktivt utformar
denna verksamhet. Och så som Forums uppdrag har sett ut
de senaste åren så har detta arbete varit både utvecklande och
stimulerande – till exempel har vi genom att anordna en stor
internationell konferens under hösten 2010 fått anta helt nya
utmaningar och lyckats långt över förväntan. Som länken ut
mot det omgivande samhället, som ansvarig för en dialog och
kontakt med allmänheten, fyller Forum en mycket viktig och
oerhört givande roll vid Linköpings universitet.
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Navet i Forums verksamhet
– Elisabeth Samuelsson koordinator

I

år är det mer än 20 år sedan Elisabeth
Samuelsson började sin verksamhet vid
Forum. Då, i början av 1990-talet, var
det i form av en korttidsanställning som vikare för den dåvarande föreståndaren Elisabeth Cedersund som skrev klart sin avhandling. Och arbetsinsatsen gav mersmak, både för Elisabeth och
för Forum. I januari 1994 kom samarbetat att konsolideras
och Elisabeth tillträdde en tjänst som koordinator för Forum.
En tjänst hon fortfarande idag innehar. Men det var inte i rollen som vikare Elisabeth för första gången kom i kontakt med
Forum. Redan som student på PA-programmet hade hon upptäckt enheten för Kvinnliga forskare och Kvinnoforskning som
det hette på den tiden. Lokalen de satt i då var det som en gång
i tiden var studenternas gamla rökrum i D-huset.
–– Ja, det var en mycket bekant miljö för mig skrattar Elisabeth, redan som student hade jag suttit där och rökt
många gånger, man kunde faktiskt fortfarande ana en svag
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doft kommer jag ihåg. Men egentligen började det hela
med att jag förlade min praktikperiod till Forum och fick
den dåvarande ordföranden Anita Nyberg som handledare. Vi skulle nämligen skriva ett projektarbete och detta
samarbete resulterade slutligen i en rapport som problematiserade feminiseringen av PA-programmet.
Efter examen från PA-programmet hoppade Elisabeth på en
projektanställning för professor Elisabeth Sundin som sedermera kom att sitta både som Forums föreståndare och styrelseordförande.28 Arbetet som innebar att hon utvärderade teaterverksamheten inom KOM-programmet skedde samtidigt som
hon vikarierade som föreståndare och var färdigt och publicerades i oktober 1992.
–– Men när kan man säga att du faktiskt började på Forum?,
undrar jag.
–– Ja, det är lite rörigt det här säger Elisabeth, jag var vid
den här tiden, och nu pratar vi om början av 1990-talet,
knuten till Forum på lite olika sätt, och jag liksom hängde
kvar tills det utlystes en tjänst som jag då sökte. Men det
är först när Elisabeth Cedersund är åter på posten som
föreståndare som jag tillträder tjänsten som koordinator.
Året var 1994.
Koordinatorsuppdraget var ett jobb som rent konkret innebar
att serva studenter på Forums kurser genom att sköta administrativa uppgifter såsom att plocka fram texter och rapportera
in poäng till Ladok. Men Elisabeth hade också ansvar för öppethållande av lokalerna samt planering och samordning av
Forums arrangemang; en arbetsbeskrivning som faktiskt är
aktuell än idag.
–– Men det här med alla arrangemang som skett i Forums
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regi under den här tiden, börjar jag. Kan du inte berätta
lite om det?
–– Jo visst, det är ju och har alltid varit en tung del av Forums verksamhet – i snitt har vi haft 20 offentliga arrangemang per år. Åtminstone mellan åren 1994 och 2003.
Kanske har de blivit något färre därefter.
–– Oj, det var mycket – men vilken typ av arrangemang talar
vi om? Hur stora är de?
–– Ja, storleken på dem varierar mycket – och även formen
- det har varit väldigt många olika typer av arrangemang.
En stor del utgjorde de så kallade Forumluncherna som
startade redan före min tid, säger Elisabeth och de fortsatte fram till 1999. Vi genomförde nog cirka 10 luncher
per år under denna tid.
–– Men vadå Forumluncher? Vad var det? Var gavs dem?
Vad innebar de?
–– Ja, så som jag minns det så var det först och främst kvinnliga forskare vid Linköpings universitet som kom och berättade om sin pågående verksamhet – det var alltså inget
fokus på just genusvetenskaplig forskning utan Forumluncherna var en typ av arrangemang som syftade till att
fungera som ett nätverk för kvinnliga forskare.
–– Men var sågs ni? Ingick det mat i föredraget?
–– Nej, alltså vi träffades i Forums lokaler och alla hade med
sig sin egen lunch. Det hela var ett anspråkslöst sätt att ge
undervisande och forskande kvinnor möjlighet att träffas och berätta för varandra vad man gjorde. Vi ville helt
enkelt ge kvinnor verksamma vid universitetet en plats, ett
gemensamt rum, att mötas i.
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–– Kommer du ihåg någon eller några som kom och presenterade och vad de pratade om?
–– Ja visst, till exempel så var Catharina Raudvere från
avdelningen för religionsvetenskap med och talade om
Religiöst aktiva kvinnor i Istanbul och Ursula Hass från
Centrum för medicinsk teknik berättade om hur tekniska
hjälpmedel kan utvärderas i form av effekter, kostnader
och kvalité. Helena Klöfver från avdelningen för Sociologi
pratade om Miljömedvetande och ungdom och Elisabeth
Hammar från Språk och kultur gav ett föredrag om Att
lära franska genom seklen.
–– Ja det var ju verkligen ett varierat program. Men dessa
Forumluncher lades alltså ner?
–– Ja, tyvärr så fick vi ingen volym på verksamheten så den
ebbade ut så småningom men vi gjorde flera försök att
hålla liv i idén om lunchträffar. Bokluncherna som under
en kortare tid arrangerades en gång i månanden på onsdagar var just ett sådant initiativ men tyvärr fungerade inte
det heller. Under hösten 1998 sökte vi slutligen samarbete
med ”Arbetsgruppen för lunchföredrag” och idag har vi
en etablerad samverkan med kyrkan på universitetet som
heter ”Tro, Hopp och kärlek”-Föredrag med Lunch. I år
har vi valt att lägga dessa träffar en tisdag i varje månad
och eftersom det är ett samarrangemang så har vi lämnat
Forums lokaler och flyttat upp till skrivsalen i Kårallen. På
så sätt möjliggör vi också för våra deltagare att köpa sig
lunch i samband med föreläsningen.
–– Men är det fortfarande fokus på kvinnliga forskare eller kan vem som helst presentera på dessa Föredrag med
Lunch?
–– Nej, idag så har vi vidgat repertoaren så att säga, det är
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både män och kvinnor och såväl forskare vid Linköpings
universitet som andra intressanta föreläsare. Vi har en arbetsgrupp som bland annat består av representanter från
samtliga fakulteter och de ”letar upp” och bjuder in olika
föredragshållare.
–– Så själva nätverkstanken la ni på is?
–– Ja, just i det här sammanhanget så blev det så. Sen har det
ju funnits andra initiativ till att skapa särskilda mötesplatser och rum i akademin för just kvinnliga forskare. Vårt
Adept- mentorprogram för yngre kvinnliga forskare som
startade 1994/1995 är ett av de mer lyckade exemplen på
det.
Det var på hösten 1993 berättar Elisabeth som utbildningsdepartementet inbjöd universitet och högskolor att söka pengar
till konkreta jämställdhetsåtgärder. På förslag från Forum för
Kvinnliga forskare och Kvinnoforskning ansökte Linköpings
universitet om ett mentorprogram för yngre kvinnliga forskare och när pengarna som uppgick till 200 000 föll ut var
det också naturligt att Forum fick uppdraget att genomföra
programmet. Under hösten 1994 planerades programmet av
Gunilla Petersson och Elisabeth Samuelsson som utsetts till
projektledare och till sin hjälp tog de organisationskonsulten
Eva Olander. I mitten av mars 1995 hölls ett upptaktsmöte
med adepterna. Intresset var stort, till de 15 platser man hade
på mentorprogrammet fanns det 25 sökande så ett urval fick
ske. Det sammanlagda antalet träffar uppgick till sex stycken
och ett av de mest välbesökta tillfällena var den halvtidsträff
som arrangerades i början av november 1995 för både adepter
och mentorer. Nästan alla (21 av 28) var där och kvällen inleddes av den då nye rektorn, Anders Flodström som talade om
sina visioner om jämställdhet inom universitet och högskolor.
I juni året därpå, 1996 avslutades Adept-mentorprogrammet
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och i utvärderingen av detsamma som genomfördes av Hedvig
Ekerwald från sociologiska institutionen vid Uppsala universitetet konstateras det att:
”Adepter och mentorer är nöjda med projektet och allmänt i gruppen förutsätts det att Linköpings universitet
gör om det./.../ Utvärderingen visar att som ett medel
bland flera är adept- och mentorsprogram ett värdefullt
redskap för att åstadkomma en jämnare könsfördelning
bland universitetets forskare”29
–– Tyvärr, säger Elisabeth, så har våra andra satsningar på att
skapa ”kvinnliga nätverk” inte fungerat så väl som detta
eller så som vi hoppats på. Ta till exempel K3 som var ett
av Forums senaste initiativ i denna riktning.
Nätverket som stod för Karriär i kubik (karriär, kvalitet och
kompetens) invigdes den 6 maj 2009 med ett frukostmöte arrangerat tillsammans med Strategigruppen för Lika Villkor och
personalavdelningen vid Linköpings universitet. Anna Fogelberg Eriksson från Forum samt rektor Mille Millnert inledningstalade och Anita Göransson, professor Tema Genus, föreläste om fördelningen av makt och kön inom akademin och
vetenskapliga råd och institutioner. Det övergripande målet för
K3 var att bidra till att skapa jämn könsfördelning bland professorerna vid Linköpings universitet och tanken var att man
skulle uppnå detta genom att bidra till kunskap om hur karriärsteget från docent till professor kan tas, samt genom att
skapa ett strategiskt nätverk bland docenter. Under det dryga
år som nätverket var verksamt planerades det för en handfull olika träffar som bland annat problematiserade hur man
skulle åstadkomma en Genusmedveten generationsväxling vid
LiU och hur strukturer påverkar organisation, rekrytering och
anställningsformer. Flera namnkunniga personer stod på talarlistan såsom till exempel vicerektor Karin Fälth Magnusson,
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personalchef Randi Hellgren samt tekniska högskolans dåvarande dekanus tillika LiU:s nuvarande rektor Helen Dannetun.
Tyvärr lockade inte K3-träffarna som specifikt vände sig till
docenter vid universitet tillräckligt många och nätverket för
karriär i kubik lades ner hösten 2010.
–– Men den här typen av arrangemang som du nu har nämnt
handlar ju mest om att hitta eller skapa kontaktytor mellan kvinnor i akademin oavsett forskningsinriktning. Det
måste väl finnas många exempel på saker ni gjort där jämställdhet eller genusintegrering stått mer i fokus?
–– Jo, det är klart säger Elisabeth. Vi kan ju exempelvis titta
på alla 8-marsarrangemang som Forum under denna
25-årsperiod planerat och genomfört. Dessa har inte bara
varit stora och lockat många deltagare, rent ideologiskt
kan dessa i mångt och mycket ses som Forums arrangemangsmässiga flaggskepp!

Internationella kvinnodagen
Självklart så har alltid firandet av internationella kvinnodagen
varit ett av Forums mest välbesökta arrangemang och ambitionsnivån från Forum sida har alltid varit hög! Många gånger
har det erbjudits aktiviteter både på dagen och på kvällen.
Fram till 2004 förlade man firandet av internationella kvinnodagen nere på stan men därefter flyttades arrangemanget upp
till universitetet. Själva innehållet i de olika arrangemangen
den 8-mars har varierat under dessa 25 år men ett av ledmotiven som återkommit flera gånger är just Kvinnor och makt vilket kan förklaras av att detta tema fyra år i rad var ett samarrangemang med Länsstyrelsen och Landstinget i Östergötlands
län. Medverkande vid dessa tillfällen var bland annat Gertrud
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Åström, Agneta Stark och Lena Hjelm Wallén. År 2000 var intresset så stor att evenemanget växt ur samtliga tidigare lokaler
och firandet fick flytta upp i Konsert& Kongress. 550 personer
deltog detta år.
–– År 2004 beslutade vi, berättar Elisabeth, att firandet
skulle flytta upp till universitetet och vårt mål denna gång
var att internationella kvinnodagen skulle synas på hela
Campus.
För första gången arrangerades 8-marsfirandet tillsammans
med universitetets studenter och det blev en mycket lyckad dag
såväl på campus Valla som på campus Norrköping. Programmet rymde allt från styrketräning för tjejer och streetdanceuppvisning till föreläsningar om kvinnor och makt och kvinnor i media. På universitetets restauranger sålde man till och
med specialtillverkade 8-mars kakor! Ambitionen från Forums
sida var att samarbeta med så många som möjligt och firandet
av internationella kvinnodagen fortsatte åren därefter att bjuda på ett liknande smörgåsbord av aktiviteter i form av mat,
musik, föredrag och fysisk aktivitet.
–– Ett år som jag särskilt kommer ihåg, berättar Elisabeth,
är 2008 då 8 mars var en lördag. I samarbete med Anita
Göransson, professor vid Tema Genus, presenterade vi
programmet ”Fyrtio år med feminismen” på Östergötlands länsmuseum. Besökarna fick under dagen en tidsresa
genom de senaste 40 årens kvinnorörelse, feminism och
genusvetenskap.
–– Men har ni aldrig misslyckats med något arrangemang?
Det låter på dig som om ni alltid har fullt hus!
–– Nja, så är det väl inte riktigt men vi har i stort haft en
väldigt god uppslutning på våra arrangemang framför allt
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Internationella kvinnodagen, 8 mars 2010
Svensk damfotboll, ett exempel på hur jämställdheten
inom den nationella elitidrotten ökat under de senaste
decennierna?!
Vårt exempel är LFC - tjejerna som tog guld 2009!
Välkommen att fira med oss!
I foajén på Cloetta Center
18.00 Mingel och fika
18.30 Torbjörn Andersson,
fotbollsforskare Malmö Högskola
Fotbollens manlighetsideal och damfotbollens historia
19.00 Anders Mäki, klubbdirektör LFC
”Från Nykomling till Svenska Mästare”
19.30 Guldtjejerna!
Personliga reflektioner och erfarenheter av
att vara kvinnlig elitidrottare

då vi firat internationella kvinnodagen. Det år vi lyckades
sämst var väl egentligen 2010 då vi ville uppmärksamma
fotbollstjejerna i LFC som ett tecken på jämställdhetens
frammarsch inom idrottsrörelsen.27 Det var väldigt få besökare som kom vilket kanske hängde ihop med att ämnet
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i sig var lite nytt och annorlunda för de som traditionellt
firar 8-mars. Dessutom var vi varken på stan eller på universitetet – vi hade lagt arrangemanget i Cloetta center.
Men vi fick bra publicitet! Vilket vi också brukar få säger
Elisabeth.

–– Var du med när vi firade BANG?, frågar plötsligt Elisabeth.
–– Nej, jag var faktiskt inte det. Jag tror att jag var upptagen
av undervisning eller annat svarar jag.
–– Hurså? Var det något särskilt du tänkte på?
–– Ja, alltså det var ett av mina favoritarrangemang säger Elisabeth. Sen var det ju också ett väldigt lyckat evenemang
som gav god publicitet!
100 år och hundra och 1 dag som arrangemanget för att högtidlighålla Bang hette, uppmärksammades vid flera olika tillfällen i den lokala pressen. Östgöta-Correspondenten hade en
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stor artikel dagen innan då man intervjuade Kristina Lundgren
och en artikel dagen efter med Åsne Seierstad. Dessförinnan
hade Anna Fogelberg Eriksson också varit intervjuad både i
Corren och i Liu-Nytt om sitt uppdrag som ny föreståndare vid
Forum. 100-årsfirandet hamnade dessutom både på LiU:s och
Genussekretariatets förstasidor på webben och det annonserades via Länsbibliotekets hemsidor och vidare på biblioteken ut
i länet. Cirka 60 personer var med och firade Bang. Det blev
en minnesvärd dag med inledning av Anna Fogelberg Eriksson,
Forums nya föreståndare och Ulf Mellström, ordförande för
Nationella sekretariatet för genusforskning. Därefter följde en
föreläsning ”Det gäller att ligga i som en hel karl» - konsten
att finna en kvinnlig reporterroll” av Kristina Lundgren som
handlade om Bangs liv och historia. Sedan var det paus med
mingel, fika och utställning innan dagen avslutades med ett
föredrag av journalisten och författaren Åsne Seierstad som
talade under rubriken I Bangs fotspår där hon generöst bjöd
på erfarenheter från sina reportageresor runt om i världen.
–– För mig var det här lite av en höjdpunkt i vår verksamhet
säger Elisabeth, framför allt var jag väldigt glad över att få
träffa och lyssna på Åsne Seierstad.
–– Ok, säger jag, då har vi betat av internationella kvinnodagen, nätverksarrangemangen i form av luncher och så
högtidlighållandet av särskilt betydelsefulla kvinnor och
feminister. Är det någonting mer du vill berätta om? Finns
det andra evenemang eller dylikt som Forum tagit initiativ
till eller medverkat i?
–– Ja visst finns det! Listan kan göras lång men jag kan
ju säga något om Kvinnor Kan mässorna till exempel.
En sak jag särskilt kommer ihåg från den här tiden
berättar Elisabeth, är när vi, det vill säga hela Forum,
medverkande i Kvinnor Kan mässan i Älvsjö den 14-17
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maj 1992. Ja, jag var ju inte formellt anställd då, detta var
ju under min tid som vikarie, men att jag kommer ihåg
det så väl beror nog mycket på att jag var höggravid vid
den här tiden – Ellen, min dotter, är född en dryg månad
därefter. Jag minns att det var fruktansvärt varmt, säkert
runt 30 grader, och jag var stor som en elefant, fötterna
värkte och jag var såå tung säger Elisabeth och skrattar.
–– Men det var så kul att vara med på mässan och vi deltog
där tillsammans med universitetet och Linköpings kommun. Sista gången vi deltog i Kvinnor Kan var 1998 när
den var i Norrköping. Vi hade till och med specialbeställda bussar som specifikt trafikerade Kvinnor Kan mässan
och där resenärerna fick lyssna på föreläsning under
bussturen.

Uppdragsutbildningar
Som redan tidigare nämnts i denna bok var det vid Forum för
Kvinnliga forskare och Kvinnoforskning som den genusvetenskapliga grundutbildningen vid Linköpings universitet startades. Från mitten av 1980-talet då dessa kurser drogs igång och
fram till 2009 då grundutbildningen övergick till Tema Genus
så var just utbildningsverksamheten ett av de bärande benen i
Forums uppdrag. Men man nöjde sig inte med att bara göra
kurser för universitetets studenter. Redan hösten 1997 startar
Forum sin första uppdragsutbildning, en 5-poängskurs i Jämställdhet i arbetslivet – teori och praktik och uppdragsutbildningen arrangeras inte mindre än sammanlagt sju gånger. Samtliga gånger beställdes kursen av Länsstyrelsen i Östergötland,
vid första tillfället var också Landstinget med. Under hösten
2008 arrangerade Forum en kurs inom ramen för regeringssatsningen på lärarfortbildningen i det s.k. Lärarlyftet. Kur64
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sen som fick namnet ”Samhälle, genus och jämställdhet” omfattade 15 poäng och gavs på halvfart. Under 2010 uppdrog
Program JÄMI, jämställdhetsintegrering i staten, åt Forum
för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet att utveckla en utbildning kring jämställdhetsintegrering
med intersektionellt perspektiv. Utbildningen utformades som
en distansbaserad halvfartskurs, med undervisning under tre
heldagar i Stockholm samt undervisning via webben. Över 60
medarbetare i statliga myndigheter följde kursen aktivt och ett
fyrtiotal valde att genomföra examinationsuppgiften för erhållande av högskolepoäng.31
–– Kommer du på mötet?, frågar plötsligt Elisabeth.
–– Ja, om du menar Genuslektorsmötet så kommer jag på
det.
–– Bra, säger Elisabeth, vi behöver prata ihop oss och bestämma oss för om vi skall göra någon gemensam satsning
nästa år, någon typ av arrangemang?
Elisabeth är nämligen inte bara koordinator vid Forum för genusvetenskap och jämställdhet, hon är dessutom koordinator
för LiU:s genuslektorer och har så varit sedan de installerades
i januari 2005. Elisabeth som satt med i den arbetsgrupp som
1998 tillsattes för att ta fram förslag på hur man på bästa sätt
kunde jobba med genusintegrering vid universitetet har under
samtliga år varit den som sammankallat till möten, hållit i kontakter inom och utanför universitetet, bevakat vad som händer
på den nationella arenan och kommit med förslag på konferensdeltagande och dylikt. Elisabeth har i denna roll varit en
oerhört viktig person och samtalspartner då hennes koppling
till såväl Forum och SLV som Tema Genus betytt att hon i
mångt i och mycket är spindeln i nätet vad gäller genusintegrering och jämställdhetsarbete vid Linköpings universitet. Ett ex65
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empel på detta samarbete mellan
Elisabeth, Forum och genuslektorerna var den 2-dagars konferens som arrangerades den 18-19
september 2008. ”Att lyfta genus
och jämställdhet” blev välbesökt
och uppskattad och ett stort antal verksamma genusforskare i
Sverige delgav sina erfarenheter
av att jobba med just genusintegrering i akademin. På talarlistan
stod förutom genuslektorerna vid
LiU namn såsom, Gunilla Carstensen Uppsala universitet, Paula Mählck och Keith Pringle Mälardalens högskola, Anna Fogelberg Eriksson Linköpings universitet, Linköpings vicerektor
Åke Wasteson och universitetskansler Anders Flodström.

Att lyfta genus och jämställd

Nationell konferens om genusintegrering i hö

–– Det här med konferenser är
något som vi gjort många
gånger genom åren och vi har
blivit allt bättre på det, säger
Elisabeth. Vi började med
lokala18-19
eller nationella
en och
september
tvådagars konferenser såsom
2008 under
Kvinnor i Östergötland
1000 år 13.00
och Gråt
inte, forska
- 12.30
och nu har
vi till och med på
i Linköping
uppdrag genomfört en internationell konferens över flera
dagar.
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Camp
Bsal V

Vilket ansvar känner Högskoleverket och universitetsk
Vad har Linköpings universitets genuslektorer gjort?
Vad tänker genusprofessorerna vid Mälardalens högsk
Är genuscertifiering möjligt?
Vad är det för skillnad på genus som innehåll och form
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Konferensverksamhet och jubileum
Endagskonferensen eller maratonföreläsningen – Kvinnor i
Östergötland under tusen år gick av stapeln den 22 november
1999. Från lunch och fram till midnatt bjöds publiken på föredrag som handlade om 21 olika kvinnor hämtade ur Östergötlands historia. Arrangemanget som var välbesökt och uppskattat genomfördes tillsammans med Humanistiska biblioteket
och Akademiska föreningen och resulterade i en liten skrift där
de kvinnor som uppmärksammats under dagen presenterades
kort.32
–– Det är också viktigt att framhålla säger Elisabeth, att vi är
duktiga på att dokumentera det vi har gjort; i synnerhet har
vi vinnlagt oss om att producera konferenspublikationer.
Gråt gärna - men forska är ett annat exempel på detta.33 Konferensen som hölls i Stiftsgården Vårdnäs i Rimforsa arrangerades med anledning av att Forum fyllt 15 år och temat för denna
tvådagarskonferens var Kvinnorörelsen och kvinnoforskning
i Norden. Medverkade gjorde
bland annat Drude Dalerup
”Mandom, mod
och Christina Florin och konoch morske män”
ferensen som lockade i runda
tal 100 deltagare finansierades av Nationella sekretariatet för Genusforskning och
Linköpings universitet.
–– Jag för min del, flikar jag
in, kommer särskilt ihåg
manlighetskonferensen
den 30 november 2006,
Mandom, mod och morske män som uppmärk-

Rapport från manlighetskonferensen den 30 november 2006
Renée Frangeur (red)
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sammade aktuell manlighetsforskning vid Linköpings
universitet.31
–– Ja, det var också ett lyckat arrangemang säger Elisabeth.
Och vi fick mycket publicitet– en hel tidning extra i Östgöta Correspondenten!
–– Men vårt paradnummer när det gäller konferenser, fortsätter hon, måste ändå vår senaste stora internationella konferens Equality, growth and sustainability – do they mix?
sägas vara. Konferensen som vi genomförde på uppdrag av
JÄMI, Vinnova och Temagruppen för likabehandling var
väldigt uppskattad och på det hela taget flöt organisationen bättre än förväntat!
Konferensen var ett forum för att undersöka om och hur frågor om jämställdhet och jämlikhet, tillväxt och hållbarhet kan
förenas, implementeras och integreras i organisationer och
verksamheter. Finansiärerna som hade en ambition att erbjuda
en internationell och interdisciplinär plattform för utbyte mellan akademiker, policymakare och praktiker ville att konferensen skulle sprida kunskap och erfarenheter om jämställdhet,
jämställdhetsintegrering, tillväxt och hållbarhet, inkludering
och exkludering och lika villkor. Deltagarna som uppgick till
171 personer kunde ta del av fyra key note-anföranden från
bland annat Vivianne Reding, EU-kommissionens vicepresident; Mieke Verloo, Raboud Nijmegen universitet; Tryggvi
Hallgrimsson, Islands center för jämställdhet; samt Jeff Hearn
från Tema Genus. Det interaktiva konferensprogrammet innehöll 10 papersessioner och 10 workshops och konferensen avslutades med panelsamtal lett av Malin Rönnblom från Umeå
universitet och deltog gjorde Kolbeinn Stefansson, Mieke Verloo samt Mustafa Özbilgin.
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–– Ja, det var verkligen ett lyckat arrangemang säger
Elisabeth och som grädde på moset kunde vi erbjuda våra
konferensdeltagare ett snövitt Linköping vilket passade
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utmärkt eftersom konferensen inleddes med Luciatåg och
glögg i Länsmuseets lokaler.
På det hela taget så är Elisabeth väldigt stolt över Forums verksamhet genom åren. Något jag till fullo kan förstå. Trots att
Forum är en påtagligt liten organisation inom universitetet så
har denna enhet producerat en otrolig mängd arrangemang
och de har satt sig för att vara en mer än väl fungerande länk
till det omgivande samhället. Man har verkligen tagit tredje
uppgiften på allvar och man har gjort det på ett mycket underhållande och attraktivt sätt.
–– En sak som har varit och som är väldigt viktig säger Elisabeth är att vi i dessa våra strävanden att nå ut med kunskap om jämställdhet och genusvetenskap är väldigt bra
på göra roliga saker! Vi har till exempel valt att uppmärksamma och högtidlighålla alla former av tilldragelser, födelsedagar och jubileum ja till och med lokalbyten! Vi ser
helt enkelt till att alltid ha något trevligt att se fram emot
och planera. Alla behöver ju ibland ett festfullt avbrott
från den vardagsgråa lunken.
Varje gång Forum fyllt jämnt, flyttat eller haft bokrelease har
detta uppmärksammats och firats ordentligt och offentligt! Oftast har det vid de här tillfällena blandats friskt ifråga om nöje,
kultur, vetenskap och allvar. På Forums 10-årsjubileum som
gick av stapeln den 13 november 1995 bjöd man på Öppet hus
och för underhållningen stod ormtjuserskan, glasliggerskan och
eldslukerskan Anna-Carolina Hanell. Sissela Kyle gav föreställningen Litet Bo och kvällen avslutades med ett estradsamtal
mellan mor och dotter Kyle (professor emeritus Gunhild Kyle
och Sissela). Än mer spektakulärt var firandet fem år senare då
man förutom att jubilera, firande invigningen av sina nygamla
lokaler. Dagen ägnades åt före detta studenter som talade om
varför de valt att läsa Kvinnovetenskap och under hela arrang70
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emanget underhöll Bizza Bellie med sin ryska björn. Firandet
avslutades med middag på kvällen för inbjudna gäster.
Rörelsen svänger
Idag handlar dock Forums verksamhet, och jämställdhetsarbetet i stort, om så mycket mer än vad det tidigare gjorde.
Till stor del är denna vidgning av fältet avhängigt utvecklingen
inom den genusvetenskapliga teoribildningen där till exempel
queer och intersektionalitet blivit självklara perspektiv som
liksom en prisma synliggör den mänskliga mångfalden och
nyansrikedomen. Precis som forskningsfältet och de teoretiska
utgångspunkterna vidgats och förändrats så har Forums samarbetspartners och rörelsens engagemang. Kvar som nära vänner i akademin finns fortfarande Strategigruppen för Lika villkor, Tema Genus, studentprästerna och genuslektorerna men
tillkommit har också andra aktörer såsom till exempel Regnbågen som är den lokala avdelningen för Sveriges förenade
HBTQ-studenter vid Linköpings universitet. I samklang med
den ideologiska förändring och vetenskapliga utveckling som
skett har Forums såväl interna som externa verksamhet ändrat
karaktär och gjorts bredare. En rörelse som i det närmaste kan
beskrivas som en progression i jämställdhetsarbetet där man
gått från fokus på kvinnliga forskare och kvinnoforskning till
att synliggöra mångfalden av samhälleliga maktsymmetrier.
I 2000-talet handlar Forums verksamhet om mycket mer än
kvinnoforskning och högtidlighållandet av 8-mars; detta akademiska rum och denna akademiska rörelse har ett rymligare
engagemang där också frågor som rör lika villkor, sexuell läggning och trans får rum. Forum har alltid haft och har fortfarande en öppen dörr som välkomnar alla. Rent fysiskt finner
man denna bredvid entrén på bottenplanet i Temahuset – och
innanför den öppna dörren finner man koordinator Elisabeths
Samuelsson.
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5 frågor med....
Vad heter du?
- Magnus Sjögren
Vad gör du idag?
- Jag är legitimerad psykolog och arbetar för ”Män för Jämställdhet” med att
integrera ett genusperspektiv i våldsförebyggande arbete med killar och unga
män. Därtill utbildar jag om jämställdhet, likabehandling och förändringsarbete.
Vilken relation har du till Forum?
- Jag läste kursen Mansforskning idag 2007 och har undervisat om killar och normalitet och manlighet.
Varför är genusvetenskap och jämställdhet viktigt?
- Det är avgörande analysverktyg och värden, som berör allt
mänskligt liv och planetens framtid.
Vad har Forum betytt för dig och för akademin?
- Forum har betytt mycket för mig, mest för att Forum har
varit en viktig och spännande miljö under de år jag läste till
psykolog i Linköping. Jag har smugit runt i korridorerna och
trivts med den hemhörighet som jag upplevt i Tema Genus lokaler. Jag har passat på att vara med på högre seminarium.
Tittat in i biblioteket. Närläst affischer om kommande seminarier. En av mina lyckligaste stunder var när jag fick lyssna
på Raewyn Connell. Forum och Tema Genus har varit som en
utmanande och befriande miljö att andas lite maktkritisk luft i.
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Från kvinnovetenskap
till genusvetenskap
- grundutbildningen på Forum under ett decennium

N

är jag kom till Forum som vikarierande lektor var det fortfarande
1990-tal. Det var just före det postmoderna genombrottet i genusvetenskapen
i Sverige, då genus och feministisk politik
fortfarande var i ropet bland studenterna
och kvinnorörelsernas aktiviteter gjorde avtryck både i offentligheten och i det privata. Kvinnojourrörelsen spred sig i landet
och Stödstrumporna hade bildats. De och andra kvinnliga nätverk hade påverkat den kollektiva medvetenheten hos män och
kvinnor. Klassfrågorna och sexualiteten räknades också som
viktiga av dem, som knöt an till 1970-talets kvinnorörelse och
till jämställdhetspolitiken, men fortfarande var rörelsen rätt så
”vit” och etnicitet diskuterades knappast. I den historiska genusforskningen var Yvonne Hirdmans strukturtänkande dominerande, men kritik från aktörsforskare och postmodernt influerade forskare började visa sig. Motsättningar mellan olika
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kvinnligheter och manligheter lyftes följaktligen fram nästan
lika ofta som genussystemets enkla dikotomi: en enda dominerande manlighet och en sidoordnad kvinnlighet.

Kurserna startar
Redan våren 1998 hade jag fått i uppdrag av dåvarande lektorn på Forum Lena Pettersson att planera en c-kurs för våren
1999 i kvinnovetenskap som det då hette i Linköping. Trots
att jag var i slutarbetet på min avhandling, grep jag mig glatt
verket an eftersom jag hade tagit kontakt med Forum tidigare
under min doktorandtid i Göteborg och hört mig för om möjlighet till arbete i Linköping. Några dagar före min disputation
i Göteborg i januari 1999 mötte jag studenterna på c-kursen
som vikarierande lektor. Kursen innehöll en teoretisk delkurs,
”Strukturer – aktörer. Genusforskningens teorier, begrepp och
metoder”, en läskurs och en uppsats. Syftet var att studenterna
skulle ”uppnå en fördjupad förmåga att med ett kvinnovetenskapligt och genusteoretiskt perspektiv kritiskt bearbeta, självständigt beskriva, analysera och diskutera vetenskapligt stoff
inom ett utvalt ämnesområde”.35 I prospektet fanns det tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga kritiska perspektivet,
betoningen av de två begreppen kvinnovetenskap och genusvetenskap, men också en mening om att Kvinnovetenskap c inte
kunde ingå i som huvudämne i kandidat eller magisterexamen.
Allt detta blev därefter utmaningar för mig.
Strukturer och aktörer
Kursen bestod av nio ambitiösa studenter och nio lika ambitiösa lärare. Föreläsningarna spände över ämnen som Varför
genusteori, Mening och materialitet, Genus - vetenskap eller
ideologi, Kvinnor som politiska aktörer, Kvinnor och skapan76
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de, Genus och biologi, Genus och ekonomi, Genus, arbete och
teknik och Aktuell mansforskning. De flesta av lärarna var historiker eller samhällsvetare, några ekonomer och sociologer och
en litteraturvetare. Vi hade inte pratat ihop oss före kursen, så
var och en körde sitt race, men alla med ett problematiserande
perspektiv på rubriken strukturer och aktörer. Delkursen fick
strålande utvärdering, den hade i hög grad motsvarat kursdeltagarnas förväntningar och kursplanens formuleringar, trots att
litteraturen ansågs för svår och nivån alltför hög. Kursledaren,
jag, fick också beröm för att jag närvarade vid varje föreläsning
och hjälpte till med inläsningsfrågor till litteraturen, som verkligen var omfattande.36 Ett kunskapsteoretiskt förhållningssätt
introducerades från början i alla kurserna jag ansvarade för då
och senare. Gränserna mellan vetenskap och ideologi, subjektivitet och objektivitet diskuterades med andra ord och teoretiska utgångspunkter som konstruktionism och essentialism,
poststrukturalism och strukturalism, nominalism och realism
samt aktör och struktur presenterades och nagelfors.
Från kvinnohistoria till genusvetenskap
En ständigt återkommande diskussion de första åren i styrelsen och bland personal och studenter var Forums namn, Forum
för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, och kursernas beteckning kvinnovetenskap. Det har sin historiska förklaring i
att Forum bildades som ett fakultetsövergripande stöd till de
få kvinnliga forskarna vid Linköpings universitet på 1980-talet
och till kvinnoforskningen, som var det gängse namnet ännu
på 1990-talet. För mig som historiker var det naturligt att det
vetenskapliga fältet inriktades på kvinnor, som dittills förbisetts
av forskningen, medan det teoretiska perspektivet var genus,
genusordning och genusarbetsdelning. Professuren i just kvinnohistoria var länge den enda och första professuren i ett fält,
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där könet problematiserades. Kvinnovetenskaplig tidskrift hette dessutom vårt teoretiska magasin. Men alla som arbetade på
Forum var inte historiker och i takt med att vi lyfte fram den genusvetenskapliga teorin alltmer och att vi önskade få vår c-kurs
godkänd som huvudämne i grundutbildningen, så blev namnet
genusvetenskap det som passade det nya seklet bäst. Genusteorin efterfrågades nu på alltfler arenor i samhället, av politiker,
statligt och kommunalt anställda och vissa arbetsgivare.
Forums namn
I början på 2000-talet bytte kurserna namn och genusvetenskap 3, c-kursen, godkändes som huvudämne i filosofie kandidatexamen. Med det ville vi också betona att vi arbetade med
det skapade könet (genus) och att vi välkomnade både män och
kvinnor som studenter. Till slut var det dags för själva arbetsenheten att också byta namn till Forum för genusvetenskap och
jämställdhet. Därmed ville vi markera att vi hade två uppdrag:
både det genusvetenskapliga i kurserna och seminarierna och
den tredje uppgiften, uppdrags- och jämställdhetsarbetet ute
i samhället och internt på universitetet.37 Vår byråsekreterare
Elisabeth Samuelsson lanserade den radikala idén att universitetet skulle anställa fyra genuslektorer, en för varje fakultet,
på 25 procent av arbetstiden och att Forum, byråsekreteraren,
skulle vara koordinator för dessa. 2005 anställde universitetet i Linköping, som det första svenska universitetet, fyra genuslektorer och en koordinator, som skulle hjälpa till med att
göra sin respektive fakultet genusmedveten i kurserna, litteraturen, seminarierna, pedagogiken och vidareutbildningen för
personalen. Året därpå drev genuslektorerna och koordinatorn
igenom att hela universitetet skulle arbeta med ”Genusmedvetet LiU 2006”, en utbildningssatsning i genus/jämställdhet för
universitetsledningen, anställda och studenter på Linköpings
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universitet. På detta sätt gjorde vi Forum till ett varumärke för
genus och jämställdhet såväl lokalt som nationellt.
De grundläggande kurserna
I och med att min arbetstid ökade på Forum och lektoratet till
slut blev en heltidstjänst 2004 kunde jag engagera mig mer i
uppläggningen av genusvetenskap 1 och 2, a och b-kurserna.
För att komma bort ifrån de splittrade småkurserna utan progressivitet på a- och b-nivå, så arbetade vi i lärarlaget fram två
teman med ökande svårighetsgrad på dessa nivåer. De upptog
de flesta timmarna i kursen. Det ena kallades arbete, ekonomi
och politik och inriktades på kvinnorörelsens växlande aktiviteter under 1800- och 1900-tal samt kvinnors expanderande
arbetsmarknad under samma tid. Familjens och de legala och
diskursiva villkoren för sexualitetens förändring skärskådades
också. I b-kursen studerades olika typer av medborgarskap och
även manligheter så småningom. Begreppen genus, genusarbetsdelning, klass och också intersektionalitet introducerades
i det temat.38 Det andra temat rubricerades text och identitet
och handlade om receptionsstudier av feministiska och andra
texter och litteraturläsning samt analyser av olika identitetsbegrepp utifrån beteendevetenskaplig litteratur. Diskussioner om
makt, kön och våld ingick också i det temat.39
Lärarna
Under hela min tid på Forum som lektor var de två temana
kvar med vissa förändringar alltefter de lärare vi hade att tillgå. De flesta timlärarna som arbetade hos oss återkom stadigt
termin efter termin och flera av dem var doktorander som stod
för en ständig input av nya idéer. De fasta lärarna hade också
egen forskning vid sidan om sin lärartjänst och det betydde
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att kontakten mellan grundutbildning och forskning var tät.
I genusvetenskap 3, c-kursen, höll vi fast vid ungefär samma
uppläggning som 1999, men några föreläsningar utgick och
nya tillkom: om queer, etnicitet, feministisk litteraturanalys
och metoder i genusforskningen. Där var lärarna oftast disputerade forskare eller professorer.
Studenterna
Våra studenter hade mycket varierande förkunskaper när de
kom till Forums kurser som vi skriver i vår självvärdering till
högskoleverket 2006. Antalet nybörjare vid universitetet sjönk
successivt i våra kurser och det betydde att spännvidden mellan studenternas förkunskaper blev stor. Det ställde krav på en
varierad pedagogik. Söktrycket var tämligen högt fram till början av 2000-talet, ca 5 studenter per plats och a-kursen hade
ofta mellan 25 och 35 studenter. Antalet män ökade också i
kurserna fram till nära en fjärdedel och stannade sedan vid
den nivån. Antalet studenter med annan kulturell bakgrund än
svensk växte också. Åldern var också väldigt varierande bland
studenterna, både 40-åringar och 20-åringar. Av de utvärderingar som gjordes enskilt av studenter kan man utläsa att de
hade blivit mer kritiska till samhället och sociala relationer,
fått bättre självförtroende och ”sett genus överallt”. Studierna
hade varit roliga och givande, skrev de genomgående, men
några ville ha fler föreläsningar och framför allt gruppdiskussioner. Bra kontakter med lärarna och med Forum är också
tydliga formuleringar i deras utvärderingar. De få som var kritiska i a- och b-kurserna framhöll att nivån var för låg medan
andra menade att studierna passade bättre för dem som läst på
universitetet tidigare. Studenterna i genusvetenskap 3, c-kursen, tillhörde våra allra mest nöjda studenter, trots alla olika
föreläsningar, upp till 10 stycken, på första delkursen. Å andra
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sidan var de sällan fler än 10 stycken i den kursen och den gick
oftast bara vartannat år.40
Beröm och kritik
En SWOT- analys (Strength-Weakness-Opportunity-Threat),
i genusvetenskap 1 och 2 som vi gjorde i april 2006 visade
på flera intressanta resultat. Vi bad studenterna att skriva ner
både styrkor och brister, möjligheter och hot mot genusvetenskapen. Styrkorna som redovisades var det tvärvetenskapliga
perspektivet, genusbelysningen av olika arenor, flera perspektiv såsom klass, etnicitet och ålder. Vidare framhöll de att
kunskaperna de fick var aktuella, att de byggde på forskning,
var bra upplagda och att lärarna var bra och representerade
olika ämnesområden. De nära relationerna mellan lärare och
studenter underströks och den obyråkratiska strukturen likaså. Svagheterna var att kurserna präglades för mycket av ett
kvinnligt perspektiv och att kurslitteraturen nästan bara var
skriven av kvinnor. Bland möjligheterna tryckte studenterna på
chansen att kunna påverka samhället i mer jämställd riktning
och att man fått en starkare grund att stå på i samhälle och
yrkesliv. Bland hoten nämndes av några ett offerskapande eller
förhärligande av kvinnan, att kursen kunde betraktas som en
kvinnosakskurs, att den inriktades för mycket på kvinnor och
att manligt perspektiv saknades.41
För första gången fick Forum kritik från studenter i genusvetenskap 1 framför allt för fokuseringen på kvinnor i kurserna,
bland allt annat beröm som vi alltid fått. I den vetenskapsteoretiska delkursen i slutet av terminen fokuseras och problematiseras ämnets historia från könsroller till genusteori och ämnets karaktär av korrektiv till andra vetenskaper, som är både
genus- och kvinnoblinda, lyfts fram. Att det varit och är mest
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kvinnliga forskare, som arbetat med genusvetenskap understryks och diskuteras också. Till den delkursen hade studenterna dock inte hunnit vid tiden för SWOT-analysen. I vilket
fall lärde vi oss att lyfta fram manlighetsforskningens resultat
redan i a-kursen, i synnerhet som den forskningen står stark
vid Linköpings universitet och som vi poängterade att vi gärna
såg fler manliga studenter i våra kurser.
Vetenskapsteori
Den delkurs i genusvetenskap 1, som jag arbetade mest med
och ständigt omarbetade, var vetenskapsteorin, en kort introduktion i ett vetenskapligt förhållningssätt. Syftet var att
understryka att genusvetenskapen var en del av den kritiska
vetenskapen och uppmuntra studenterna till att ständigt vara
ifrågasättande. Dessutom nagelfors genusvetenskapen ständigt
i offentligheten och därför var det viktigt att studenterna kunde svara åtminstone på en del av den kritiska granskningen.
Kursen bestod av två delar. Dels ingick det en diskussion om
vad som är kunskap och vetenskap och dels en repetition av
genusvetenskapliga begrepp och en presentation av genusvetenskapens historia. Kursen startade med en föreläsning om
feministisk kunskapskritik. Jag försökte problematisera vad
kunskap var eller kunde vara utifrån de grekiska begreppen
episteme, techne och fronesis och presentera grunderna för den
feministiska vetenskapskritiken av det vetenskapliga tänkandet från Aristoteles till Simone de Beauvoir som filosofen Genevieve Lloyd (i The Man of Reason) beskriver den. Kvinnan
har ju konsekvent uteslutits ur det manliga förnuftet och i stället tilldelats egenskaperna charm och emotionalitet.42
Vi frågade oss vidare om det finns en objektiv vetenskap, om
det är skillnad mellan vetenskap och politik och om det finns
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en absolut gräns mellan vetenskap och populärvetenskap och
vad man kan kräva av vetenskapen. Till den änden hade jag
hjälp av en granskning av 10 nya avhandlingar som Susanna
Hakelius Popova hade utfört 2005 i Viljan att flyta medströms
och ett svar på den granskningen av Siv Fahlgren och BrittMarie Thurén i ”Viljan att flyta medströms eller kraften att
simma motströms”43
Utgångspunkten för den genushistoriska föreläsningen Kunskapens kön var en artikel ur KVT, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2001:1 med samma titel av Karin Widerberg. Där beskriver hon hur ämnet burits upp av de få internationella unika
pionjärerna som Hilary Rose, Rita Liljeström, Gunhild Kyle
och Harriet Holter på 1950 och -60-talen, utvecklats vidare
av minoriteten kvinnliga feministerna på 1970 och -80-talen,
”Outsiders within”, fram till dagens mer jämställda individer
på grundutbildningen på universiteten. Vad betyder ett sådant
generationsperspektiv på genusvetenskapen för förståelsen
av olika erfarenheter i och utanför akademin och för olika
forskningsstrategier i ämnet?44 Begreppen genus, kön, genussystem, klass och intersektionalitet repeterades till slut och
några vanliga vetenskapsteoretiska förhållningssätt som strukturalism och poststrukturalism, konstruktivism, gynocentrism,
empirism/aktörsperspektiv och realism/materialism inom genusvetenskapen diskuterades och presenterades som ett stort
grupparbete.45 Kursen avslutades med att studenterna som
hemtentamen noggrant skulle beskriva den vetenskapsteoretiska grundsyn som präglade fyra olika artiklar samt svara på en
artikel som ifrågasatte genusvetenskapen ur Motala/Vadstena
tidning. Denna kurs fick i allmänhet mycket positiv utvärdering av studenterna.
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Det kollektiva pedagogiska arbetet
Pedagogiken, som vi utformade den, var kollektivt baserad.
Korta och långa lärarmöten förekom varje termin och en studiehandledning utformades gemensamt. Studentrepresentanter deltog på mötena och vi diskuterade och försökte ta till
oss studenternas löpande utvärderingar. Två nyckelord låg till
grund för den pedagogiska värdegrunden nämligen trygghet
och utmaning. Trygghet betydde att det var viktigt att vara
sedd i gruppen, att vi kunde varandras namn, att studenterna
uppmuntrades att successivt ta plats inför hela gruppen, att
kunna ta och ge konstruktiv kritik och uppmuntra varandra.
Utmaningarna var den höga teoretiska nivån i vissa avsnitt
som vetenskapsteorin, några av metodavsnitten (diskursanalysen och de kvantitativa metoderna) och kurslitteraturen som
var omfattande och i allt högre grad engelskspråkig. Redan
den första idéhistoriska 2 p-kursen, Vad är en kvinna?, var
ett stort grupparbete, där studenterna skulle presentera sig i
mindre grupper och sedan inför hela kursen, skriva idéhistoriska papers och lägga fram dem inför den stora gruppen samt
kritisera varandras texter. Det var en inlärning i aktivitetspedagogik och ett sätt för studenterna att lära känna varandra och
våga framträda inför hela gruppen. Det var också en metod att
söka kunskap gemensamt och diskutera kunskapens innehåll
och källor i grupp.
Vi strävade efter att undervisningsformerna skulle vara varierade inom vår grundutbildning. Det betydde att undervisningen skedde i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar
och rollspel. Varje undervisningstillfälle var i allmänhet en
kombination av dessa undervisningsformer. Så småningom använde vi också tvärgruppsredovisningar för att variera examinationsformerna. Hemtentamen var den vanligaste examinationen, då studenterna fick en vecka på sig att självständigt och
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med böckernas och lektionsanteckningarnas hjälp svara på ett
antal frågor. Efter rättning av tentorna gick vi noga igenom
principerna för våra värderingar av svaren med studenterna.
Då hade de en chans att ifrågasätta våra bedömningar, vilket
också inträffade.
Metodavsnitt och uppsatser
På b-och c-nivå skrev våra studenter uppsatser. Undervisningen i metod eller snarare teori och metod fanns alltid på b-nivå,
men vi var tvungna att införa ett metodavsnitt på c-nivå också,
eftersom studenternas uppsatser på c-nivå tenderade att dra
ut på tiden eller ibland inte bli av alls. Det kunde bero på att
kraven på en c-uppsats var mycket större, men också på att vi
från början inte tog upp metodfrågor igen på c-nivå, eftersom
vi hela tiden trots allt hade en god genomströmning på alla
våra kurser, mellan 65 och 70 procent av studenterna blev helt
klara med kurserna.46
Ett stort problem med genusvetenskapen är att den är tvär- och
mångvetenskaplig till sin karaktär och det betyder att metoderna också är många och att studenterna sällan hade bara en
enda metod att hålla sig till. Därför omfattade metodkursen
både det generella vetenskapliga hantverket som struktur och
språk i en uppsats, referenssystemen (Oxford och Harvard),
källkritik och övriga krav på vetenskaplig akribi. Tolkning av
historiska källor omfattade också ett lektionspass och litterära
tolkningsmodeller likaså, diskursanalys, övriga kvalitativa metoder, kvantitativa metoder och den nya queerteorin fanns också på schemat. Under denna delkurs skrev studenterna PM för
sina uppsatser och kursen avslutades med att alla PM diskuterades i mindre grupper av handledare och studenter. Redan
tidigt i genusvetenskap 2 presenterades möjliga uppsatsämnen

85

Rum och Rörelse

och handledare och studenterna uppmanades att ta den första kontakten under femte kursveckan för att de skulle kunna
träffa sina handledare några gånger före metodavsnittet. Det
var en arbetsgång som fungerade bra hela tiden.

Ämnet sväller. Kortkurserna
Från min allra första tid som vikarierande lektor arbetade jag
också med en uppdragsutbildning som Forum hade etablerat
i mitten på 1990-talet. Den hette Jämställdhet i arbetslivet –
Teori och praktik och gavs i samarbete med länsstyrelsen. Den
vände sig till yrkesverksamma och jämställdhetsintresserade
på arbetsplatser runt om i Östergötland. Vi gjorde schema och
rekryterade lärare och jämställdhetsdirektören rekryterade
deltagare och kursmedel. Den kursen var en succé i många år.
Vidare startade vi en halvfartskurs på 10 p 2004, Sexualitet,
identitet och samhälle, som också blev en populär kurs under
flera år. I den kursen problematiserades idéer och föreställningar om sexualitet över tid.
Två andra delkurser på 5 p vardera rekryterade fulla kurser
några gånger, men studentantalet sjönk successivt trots både intressanta föreläsningar och spännande upplägg. Det var Manlighetsforskning i dag och Feministiska klassiker. Eftersom jag
hade forskarpengar under flera år för att undersöka manligheter och vanart på den gamla tvångsuppfostringsanstalten Bona,
föll det sig naturligt för mig att starta en kurs i manlighetsforskning på Forum hösten 2006. Syftet var att presentera några
teman i modern manlighetsforskning och dess anknytning till
genusforskningen. Flera av dessa teman var dessutom aktuell
forskning vid Linköpings universitet. Det handlade om begreppet homosocialitet, män och teknik, faderskapets historia, den
sjuke mannen, statlig fostran av vanartade pojkar, manligheter
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i organisationer och män och våld. Vi genomförde också en
stor manlighetskonferens för allmänheten den hösten med Jeff
Hearn, Marie Nordberg och Ulf Mellström som huvudtalare.
Ämnet var kanske alltför forskningsinriktat för att dra till sig
större studentgrupper eller så fyllde vi behovet av diskussioner om manligheter med de fyra kurser vi gav. Med den andra
delkursen Feministiska klassiker ville vi presentera några klassiska feministiska texter som Mary Wollstonecrafts Till försvar
för kvinnan rättigheter, Elin Wägners Väckarklocka, Alexandra
Kollontays Arbetsbiens kärlek , Virginia Woolfs Ett eget rum
och Simone de Beauvoirs Det andra könet. Utgångspunkten
var att diskutera definitioner av vad feminism är eller kan vara
och litteraturvetenskapliga analyser ur ett genusperspektiv. Den
kursen steg först upp som en sol några terminer och sjönk sedan till bara några få studenters aktiva intresse, tyvärr.
Slutord
Vi alla som arbetade på Forum under mina 11 år där hade ett
stort engagemang för grundutbildningen och uppdragsutbildningen. Oftast hade vi nöjda och intresserade studenter och
ett bra arbetsklimat oss emellan, som smittade av sig på kurserna, tror jag. Vi hittade ständigt nya lösningar på problem
som kunde uppstå och diskuterade pedagogiska frågor på ett
kreativt sätt hela tiden. Forum var mycket mer än en traditionell enhet för intern och extern utbildning. Vi lanserade nya
sätt att arbeta över institutionsgränserna med seminarieserier
och konferenser med målsättningen att införa genusperspektiv
i all grundutbildning vid universitetet. Vi spelade också en viktig roll för jämställdhetsarbetet vid Linköpings universitet och
vid andra universitet också. Därför trivdes jag så utmärkt som
lektor på Forum.
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5 frågor med…
Julia Rönnbäck
Vad gör du idag?
- Är doktorand inom idrottsvetenskap
vid Malmö Högskola och jag studerar
idrott ur ett intersektionellt perspektiv
Vilken relation har du till Forum?
- Före detta student
Varför är genusvetenskap och jämställdhet viktigt?
- Genusvetenskap är viktigt för att synliggöra hur makt och
resurser fördelas samt hur ojämlikhet ter sig både nu som förr,
globalt och lokalt, i till exempel idrott, arbetsliv och politik.
Genusvetenskapen är vidare oerhört viktig då den söker förklaringar till människors agerande och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön.
Jämställdhet är viktigt då det är det vi alla(förhoppningsvis)
strävar efter då det är, och bör vara, en självklarhet att människor ges samma möjligheter och rättigheter oavsett könstillhörighet. Med andra ord: att orättvisor mellan kvinnor och
män upphör.
Vad har Forum betytt för dig och för akademin?
- För mig har Forum varit en spännande och stimulerande
miljö på grund av dess tvärdisciplinära utgångspunkt och de
intressanta lektorer som jobbar där. Forum har också utgjort
en intellektuellt utmanande plats där inte bara min kunskap i
genusvetenskap utvecklades men också mitt intresse för forskning
vilket inspirerade mig till att söka till forskarutbildningen.
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Från nedläggningshot
till nytändning!
Forum för genusvetenskap och jämställdhet fortsatt
ett LiU-centrum.

F

redag och klockan är strax före lunch.
Solen skiner från en klarblå himmel
och jag är på väg ner till centrum för
träffa IngBeth Larsson. Det är några år sedan sist vi sågs. I januari 2009 lämnade
IngBeth akademin för en tjänst på den nya
myndigheten Skolinspektionen. Detta efter 19 år på universitetet som forskare och lärare och efter fyra år som föreståndare
för Forum för jämställdhet och genusvetenskap. IngBeth som
både undervisade inom grundutbildningen och ledde och drev
Forums verksamhet i egenskap av såväl föreståndare som undervisande lektor, lämnade universitetet för att gå vidare till
en annan tjänst, i anslutning till en av de mer turbulenta perioderna i Forums historia. Det är med anledning av det som
skedde vid Forum under denna tid som vi nu skall ses.
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Vi sätter oss på en av lunchrestaurangerna och beställer in dagens rätt.
–– Vad var det egentligen som hände vid den där tiden?, frågar jag.
–– Ja, du det är lite svårt att helt tydligt återberätta historien
för vi hade väl inte ens då helt klart för oss varför det som
hände gjorde det. Men, det var sent på våren 2008 som vi,
ganska plötsligt, fick indikationer på att Forums existens
var i gungning.
–– Men, vem var det som förmedlade det? Och varför var det
så?
–– Ja, det var faktiskt ganska oklart, säger IngBeth, jag vet
inte via vem vi fick dessa indikationer till att börja med,
men det sades att rektor ville lägga ner hela Forum. Vi
försökte på olika sätt få fatt i vad som faktiskt var i görningen. Ett antal möten med bland annat rektor och fakultetsledning genomfördes också. Saken var ju den, berättar
IngBeth, att det hade under flera år förts en diskussion om
grundutbildningens vara eller icke vara på Forum. Och det
var väl vid den här tiden ganska så klart att grundutbildningen nu skulle gå över till Tema Genus som vid det här
laget var en väl etablerad internationell forskningsmiljö,
men som saknade den viktiga grundutbildningen i sin
verksamhet.
–– Men visst var väl kurserna inom grundutbildningen bara
en del av Forums verksamhet?
–– Jo, visst var det så - kurserna var bara en del inom vårt
uppdrag – om än en ganska central del. Det kändes förstås väldigt konstigt att vår fortsatta existens plötsligt var
osäker, vi hade ju alltid haft ett väldigt aktivt arbete och
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hade så mycket på gång. Samtidigt ska man komma ihåg
att Forum alltid varit en rätt liten organism i universitetsuniversum!
Bara under år 2008 kan Forums aktivitet exemplifieras av ett
flertal olika arrangemang och åtaganden som Forum stod för.
Till exempel så firades Internationella kvinnodagen med programmet ”Fyrtio år med feminismen” på Östergötlands länsmuseum i Linköping med stor publik. I början av samma år
ordnade Forum ett annat firande, nämligen ett seminarium till
minne av feministikonen Simone de Beauvoirs 100-års dag.
Seminariet som hölls för att högtidlighålla minnet av de Beauvoirs födelsedag blev för övrigt mycket välbesökt. Förutom intressanta föredrag underhölls publiken med franska sånger av
musikgruppen Skatan – där en av Forums egna lektorer, Renée
Frangeur, ingick. Som grädde på moset delade man ut gratis
chokladcigaretter!
–– Men detta var inte allt, fortsätter IngBeth. Förutom de
långa kurserna i Genusvetenskap så hade vi under 2008
flera kortkurser såsom ”Sexualitet, identitet och genus”,
”Feministiska klassiker”, ”Manlighetsforskning”,”Våld,
makt och kön”, samt en kurs med namnet ”Heder, genus
och omvärld”. För att ytterligare stärka den för oss nya
infallsvinkel som Hedersproblematiken var anordnade
Forum den 9 april ett halvdags-seminarium med fokus på
hedersfrågor och hur de tacklas inom olika forskningsfält.
Lägg därtill till den uppdragskurs som utarbetades under
året och som på hösten kom att ges inom ramen för Lärarlyftet. Vi var till och med så framsynta att vi under början
av 2008, tillsammans med Forums styrelse arbetade fram
en treårig strategisk handlingsplan för Forum, berättar
IngBeth.47
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–– Forums signum har alltid varit kort väg mellan idé, beslut
och genomförande, betonar IngBeth.
–– Men med tanke på allt detta måste ni väl ha reagerat på
nedläggningshotet? Hade ni inget att säga till om?, undrar
jag. Jag menar, allt detta ni gjorde måste ju varit skäl nog
att berättiga till er fortsatta existens.
–– Jo, det är klart att det väckte starka reaktioner och känslor såväl hos Forumanställda och styrelsemedlemmar, som
hos andra berörda lärare, men också hos studenter och
andra som hade anknytning till Forum. Osäkerheten var
stor, vi visste inte vad vi skulle vänta oss. En anledning
till nedläggningshotet tror jag var universitetsledningens
svårighet att se Forums roll som en drivande del i arbetet
såväl med de genus- och jämställdhetsfrågor som alla var
överens om skulle ske inom hela universitet, som vår roll i
arbetet med den tredje uppgiften, menar IngBeth.
–– Men vad hände? Hur fattades det beslut i frågan? undrar
jag. Jag menar Forum överlevde ju trots allt!
–– Jo, vi överlevde och mer därtill, betonar IngBeth, vi gick
faktiskt stärkta ur denna turbulenta tid och när stormen väl
bedarrat så var Forums fortsatta existens inte bara kortsiktigt räddad utan faktiskt säkrad för flera år framöver.
Det var i slutet av vårterminen 2008, den 19 juni för att vara
exakt, som rektor Mille Millnert uppdrog åt Forums styrelse
att ”förtydliga centrumets framtida uppdrag” då det nu stod
klart att grundutbildningen i genusvetenskap från och med 1
januari 2009 skulle övergå i Tema Genus regi. Utredningen
som låg färdig att lämnas in den 3 oktober genomfördes av just
IngBeth och dåvarande styrelseordföranden Carina Berterö.
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Och följande utdrag som plockats från denna skrivelse kan exemplifiera hur Forums existensberättigande motiverades.
”Det övergripande målet för Forums verksamhet ska vara
att genom sin verksamhet bidra till att öka medvetenheten
och kunskapen om relevansen av ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet på alla nivåer. Centrala
inslag i verksamheten ska vara att arbeta med öppna föreläsningar, seminarieserier, temadagar och konferenser samt
uppdragsutbildningar med teman inom huvudområdet och
att därigenom främja genusvetenskaplig kommunikation.
Kärnverksamheten för Forum blir att vara en arena och
knutpunkt för att skapa relevanta möten mellan forskning
och praktik inom området genus och jämställdhet.”48 (citat)
Utredningen som inleddes med denna visionära målbeskrivning innehöll därutöver en historisk bakgrund till Forums tillblivelse och roll i akademin samt en omfattande beskrivning av
verksamheten så som den hade sett ut hitintills och så som den
skulle kunna komma att se ut. Med utgångspunkt i att grundutbildningsuppdraget nu var slutfört för Forums del lyftes
den framtida rollen som intern axel i universitetets jämställdhetsarbete fram, där Forum som samarbetspartner till CUL,
Tema Genus, SLV och genuslektorerna på respektive fakultet
framstod som den centrala och drivande länken. 49 Därutöver
betonades Forums externa verksamhet, dess relation till det
omgivande samhället, i form av specialdesignade temadagar
och kurser, uppdragsutbildningar och öppna föreläsningar för
en intresserad allmänhet. Organisationens mångåriga erfarenhet av jämställdhetsarbete, dess nationella akademiska nätverk
samt en flexibel struktur och personal framhölls som Forums
bärande styrkor. Med Forum som ett framtida nav i akademin,
menade man, lades grunden för visionen om ett genusmedvetet
och jämställt samhälle.
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–– Men, fortsätter jag, betyder det helt enkelt att denna utredning som rektor uppdrog åt er att genomföra kullkastade den allmänna bilden av Forum? Du sa ju att ryktet
gick att ni skulle läggas ned. Jag menar, varför blev frågan
om nedläggning över huvud taget aktuell?
–– Ja, jag är som sagt inte säker på varför Forums existens
just vid denna tid gungade så, men jag tror att relationen
till Tema Genus kan ha spelat en väsentlig roll. Man måste
betänka att vid denna tid är Tema Genus en väl etablerad
forskningsmiljö såväl nationellt som internationellt och
tydlig för universitetsledningen, så när man nu övertar
grundutbildningen i genusvetenskap från Forum framstår
säkert vårt existensberättigande som tveksamt.
Och det är klart. För dem som inte visste vad Forum gjorde
och stod för tedde det sig säkert överflödigt med två olika genusvetenskapliga miljöer vid universitetet. För vissa blev det
till och med rörigt. Forum för genusvetenskap…? Tema Genus? Vad var vad, och varför då? Saken var ju bara den att
vid Forum så gjorde man så mycket mer än den nog så viktiga
grundutbildningen. Det var och är vid Forum som jämställdhetsfrågorna stått och står i centrum. Det var och är här som
alla med engagemang i frågor som rör genus och jämställdhet kan mötas. Samtidigt så var det varken första eller sista
gången som Forum som organisation inom universitetet blev
satt under lupp och ifrågasatt. Forum för genusvetenskap och
jämställdhet vid Linköpings universitet är det enda av samtliga Forum-organisationer som idag bibehållet den särställning
man en gång lyckades få vid sin etablering inom akademin.
–– Men det är också denna ständiga överlevnadskamp som
lärt oss en massa, säger IngBeth, vi har aldrig lutat oss
tillbaka och blivit förnöjda utan alltid jobbat för att utvecklas, gjort nya erfarenheter och nya landvinningar. Vi
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har insett vikten av självreflexivitet, vi har förstått hur viktigt det är att utvärdera sig själv och den verksamhet man
bedriver. Att ställa sig själv frågorna: Vad är vi bra på och
vad kan vi bli bättre på? Kanske är det just tack vare denna
inställning som Forum faktiskt överlevt under dessa 25 år.
Under 2007 och början av 2008 genomförde Forum på eget
initiativ en så kallad SWOT-analys där man identifierade den
egna organisationens svagheter och styrkor, dess hot och möjligheter. Och det fanns en uppenbar anledning till detta. Från
början var det en fråga om grundutbildningen kunde vara kvar
på Forum med det väletablerade arbetssätt man hade. När det
blev uppenbart att så inte skulle bli fallet fokuserades frågan
på Forums roll för den tredje uppgiften. I och med att man nu
släppte grundutbildningsuppdraget aktualiserades alltså frågan om Forums självständighet. Skulle man kvarstå som en
egen organisation eller uppgå i det större Tema Genus med
dess forskningsöverbyggnad? Det fanns både för-och nackdelar med de olika alternativen.
–– Och vad resulterade denna analys i? undrar jag. Vad kom
ni fram till?
–– Vi landade helt enkelt i tre olika framtidsscenarier som i
korthet gick ut på att vi antingen lades ner helt, uppgick
som en del i Tema Genus eller helt enkelt levde kvar som
det centrum vi var. Och hur det gick vet vi ju idag. Forum
inte bara överlevde denna kris utan kom, som jag tidigare
nämnde, stärkt ur den.
–– En riktig solskenshistoria får man väl kalla det. Från nederlagstippad till högsta vinsten!
–– Ja, det var verkligen tvära kast. Från uppgivenhet och
känslan att … nu lägger vi ner skiten… till att lyckas
tydliggöra Forums existensberättigande och dess centrala
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plats vid Linköpings universitet. På några få månader gick
vi från ”förtvivlan till glädje”. Men så här i efterhand
kan man ju se att vi faktiskt var väldigt väl rustade för att
utvärderas just i denna stund. Vi hade under det gångna
året både genomfört tidigare nämnda analys av organisationens potential och vi hade i den strategiska handlingsplan som togs fram under våren dragit upp riktlinjerna för
framtiden. Vi visste vartåt vi ville styra, vi hade konkreta
mål och vi visste vilka begränsningarna var.
–– Nej du, nu måste jag rusa säger IngBeth som kastar ett
öga på sin klocka. Skolinspektionen väntar.
–– Ja, men visst, absolut, bara några sista ord innan du går.
Kan du säga något om din relation till Forum i stort så att
säga. Hur ser du på din före detta arbetsplats?
–– Forum har alltid varit en väldigt kreativ och stimulerande
miljö – både då jag jobbat som lärare och som föreståndare –det har aldrig varit stillastående – det är en mycket
expansiv och dynamisk verksamhet där det är högt i tak
och där det alltid har känts som att studenter och andra
anställda på universitet har tagits emot med öppna armar
– vår koordinator Elisabeth Samuelsson är i detta sammanhang en viktig kugge. Forums dörr har alltid varit öppen – välkomnande, ja en knutpunkt i akademin!
Hej, ropar IngBeth och susar ut genom dörren, tvärs över torget till Filbyterhuset där Skolinspektionen har sina lokaler.
Att byta arbetsgivare och inriktning mitt i livet är förresten
fantastiskt stimulerande, men Forum finns alltid kvar i ett hörn
av mitt hjärta! blir IngBeths avskedsord.
Jag samlar ihop mina papper, datorn och min jacka och går
sakta ut i det vackra septembervädret. Det är inte utan att jag
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hade velat vara med om den där tiden, året 2008, då Forum för
genusvetenskap och jämställdhet gick från nedläggningshot till
att få fortsätta utvecklas som LiU-centrum och arbeta vidare
med genus jämställdhetsfrågor vid universitetet!
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5 frågor med…

Vad heter du?
Katarina Swahnberg
Vad gör du idag?
- Docent och Lektor på Genus och
medicin, IKE Hälsouniversitetet och så
delar jag genuslektoratet med professor
Barbro Wijma sedan 2005
Vilken relation har du till Forum?
Styrelseledamot
Varför är genusvetenskap och jämställdhet viktigt?
- Med ökad jämställdhet och jämlikhet blir allt bättre; ekonomi, hälsa - allt
- Alla tjänar på ett jämställt samhälle
Vad har Forum betytt för dig och för akademin?
- Forum har varit och är en mötesplats och Forums personal
har gett mig inspiration i mitt arbete. Elisabeth har haft en
oerhört stor betydelse som koordinator för genuslektorernas
arbete. För akademins räkning kan man säga att Forum länkar
ihop olika grupperingar och människor och det är en viktig
uppgift!
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5 frågor med…

Vad heter du?
- Ann-Christin Gustafsson
Vad gör du idag?
- Jag är koordinator för lika villkor på
Linköpings universitet till slutet av år
2011, då jag går i pension.
Vilken relation har du till Forum?
- Samarbetspartner. Jag har arbetat med jämställdhetsfrågor
sedan 1989 och har haft ett nära och bra samarbete med Forums personal under hela tiden.
Varför är genusvetenskap och jämställdhet viktigt?
- Det är först när man har kunskap som man kan förändra.
Med en medveten personal och medvetna studenter finns det
möjlighet att förändra både universitetsvärlden och på sikt
samhället i stort.
- Vad har Forum betytt för dig och för akademin?
Forum har varit en idéspruta och alltid haft ambitiösa och
kompetenta personer involverade i verksamheten. Forum har
arbetat för att ge studenter och anställda möjlighet till kunskapsinhämtande och även arbetat med syftet att LiU ska bli en
jämställd akademi. Forums koordinator Elisabeth Samuelsson
och jag har haft en levande dialog och ofta tillsammans med
studenter kläckt flera geniala idéer på seminarier, projekt och
attraktioner. Då och då har vi träffats över våra lunchlådor och
alltid har det utmynnat i någon ny strategi eller så har vi rätat
ut något frågetecken. Att vara med om att föreslå uppdraget
”genuslektorer”, och se att det blev en verklighet, var stort!
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Att förvalta arv men
ändå utvecklas

F

orum för genusvetenskap och jämställdhet gick in i ett nytt skede i sin
utveckling den 1 januari 2009. Grundutbildningen i genusvetenskap övergick till
Tema Genus, den starka forskningsmiljön
för genusvetenskap vid Linköpings universitet (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 exempel på hur detta satt spår i verksamheten. I föregående mening 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 funktion skulle då Forum fylla vid LiU? I samband med de förhandlingar som dåvarande föreståndare IngBeth Larsson och
styrelseordförande Carina Berterö genomförde med rektorskansliet 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 genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet på alla nivåer. Tyngdpunkten kom att läggas vid det som benämns tredje
uppgiften50 samt fortsatt fokus på att fungera som just ett forum för personer med intresse för genusfrågor och jämställdhet. När Forums personal idag pratar om verksamheten i olika
sammanhang utgår vi ofta från tre ledord då denna ska beskrivas: 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 grundutbildningsmiljö, heller inte en forskningsmiljö. Samverkansorganisationer utanför högskolan har varit en variant som flera lärosäten valt för att klara samverkansuppgiften. Vid Linköpings
Universitet finns dock exempel på hur samverkan kan ske genom 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 uppgiften, 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 forskning 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 Forums 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 manligt, 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 samhället ska kunna uppnås.

•

Genusvetenskapen granskar kritiskt traditionell teoribildning, studerar maktförhållanden samt kopplingen mellan
genus och begrepp som kön, klass, etnicitet, ålder och sexuell orientering.

Broschyrens beskrivning tar fasta på bredden i genusvetenskapen, 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 invändningar göras. Relationen mellan genusforskning och jämställdhet
kan problematiseras och kritiseras på en rad sätt. Här relaterar 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 Liinasons52 belysning av genusvetenskapens institutionalisering berör bland annat hur genusvetenskapen har varit framgångsrik i
sin etablering – via särskilda politiskt beslutade resurser – men
samtidigt hur institutionaliseringen kan problematiseras i relation 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 (jämställdhetsintegrering i staten) vid Nationella sekretariatet för
genusforskning. Förutom uppdraget att främja och stödja genusforskningen 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 jämställdhetsforskning 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 genusforskningens 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 ”beröringsskräck”, avseende genusforskares motstånd mot att
förknippas med jämställdhet.56 Framväxten av genusvetenskapen, 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 fortsatta 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 berört relationerna mellan kön och genus, eller utgångspunkten
i strukturell respektive poststrukturell teoribildning. ”Kunskapen om genus måste omvärderas om och om igen, i ljuset av
de föränderliga genusdynamiker som dyker upp i den världsomspännande genuspolitiken” påtalar Raewynn Connell.57
Utvecklingen av genusforskningen och teorier om intersektionalitet 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 jämställdhet mellan kvinnor och män? Dessutom är det så att olika
uppfattningar om genusbegreppet, epistemologiska utgångspunkter som rör syn och anspråk på kunskap, genererar olika
positioner till relationen mellan genusvetenskap och jämställdhet. Det som lyfts fram här är framför allt det senare; hur genusbegreppet ska förstås i relation till jämställdhet.
Jämställdhetsbegreppet har i praktiken uppfattats och använts
på väldigt olika sätt. Inom forskningen har detta problematiserats 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 transformerande har också diskuterats, det vill säga om genusordningen bevaras eller förändras genom det jämställdhetsarbete
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som bedrivs.60 Mot jämställdhetsarbetets kvantitativa inriktning, ”att räkna huvuden”, har också riktats kritik. Inte minst
har tidigt jämställdhetsarbete bedömts vara baserat på okritiska och ytliga föreställningar om kön. Samtidigt genererade
dock politiken viktiga reformer gällande exempelvis jämställdhet 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 heteronormativ syn på kön.62 En annan kritisk infallsvinkel handlar 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 jämställdhetsförespråkare 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 skepsis då det uppfattas försvåra en argumentation för jämställdhet
eller i forskningen relevansen av en analys av ”rena” könskategorier.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 emancipatoriska och förändringsinriktade traditionen inom feminis-
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tisk forskning är viktig att bevara för Forum – men också att
utveckla. Jämställdhetssträvanden, -lösningar och handlingsalternativ behöver inte vara desamma som vi kämpat med och
för de senaste decennierna. Vår utgångspunkt är att genusforskningen 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 individ-, organisations- och samhällsnivå. Det finns därför anledning att inte förlora könsrelationerna ur sikte.
Forums uppdrag och position fokuserar alltså på möjligheterna 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 handlingsalternativ. Samtidigt är det naturligtvis oerhört viktigt att poängtera
forskningens frihet, här att genusvetenskapen tillåts utvecklas
utan krav på att leverera direkt tillämplig kunskap till jämställdhetsarbete 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 forskning och praktik, samverkan och mötesplats, att exemplifieras
genom centrala delar av verksamheten under perioden 20092011. Under slutet av 2009 och under hela 2010 var verksamheten vid Forum bland annat fokuserad på två externt finansierade 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 uppdrag av JÄMI att under 2010 anordna uppdragsutbildning för anställda
inom statliga myndigheter. JÄMI
ville, som en del av deras uppdrag,
erbjuda anställda vid statliga myndigheter en universitetsutbildning
om jämställdhetsintegrering med
intersektionellt perspektiv. Kursen förutsatte att de sökande hade
grundläggande kunskaper om jämställdhetsintegrering som strategi
och process, nationell jämställdhetspolitik och genus. JÄMI såg utbildningen som en viktig del i processen att kvalitetssäkra arbetet med
jämställdhetsintegrering, och ett
steg vidare från de basutbildningar
som många myndigheter deltagit i
genom Jämstöds olika utbildningspaket och länsstyrelseanordnade utbildningsinsatser. De kartläggningar
och behovsinventeringar som JÄMI
genomförde visade att det fanns ett
tydligt behov och en stor efterfrågan av den typen av utbildning.66
Behovet av utbildningen relaterades
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till samhällssituationen i Sverige och den diskrimineringslagstiftning 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 diskussionerna 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 Jämställdhetsintegrering 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 samverkan mellan kön och andra maktordningar i samhället såsom
ålder, socioekonomi och etnicitet.
Kursen utformades som en distansutbildning med tre kursträffar i Stockholm. Kursträffarna innehöll föreläsningar,
metodworkshops, samt fokuserade kursdeltagarnas egna fördjupningsarbeten om jämställdhetsintegrering i den egna myndigheten. Drygt 80 deltagare, från ett stort antal myndigheter,
registrerades på kursen. Ett tjugotal deklarerade redan inledningsvis att de ville följa kursen utan att genomföra examinationen. 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 verksamheter och organisationer i form av uppdragsutbildning.
I detta fall handlade Forums uppgift om att genomföra en
forskningsbaserad uppdragsutbildning för praktiker, där kursen 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 praktiska arbetet med att integrera jämställdhet. Fortfarande var huvudfokus på hur jämställdhet mellan kvinnor och män kunde
integreras i myndigheternas verksamhet – men alltså med utgångspunkt i ett intersektionellt genusvetenskapligt perspektiv.

Samverkan kring anordnande av internationell konferens
Med start under senhösten 2009 bildades en grupp för att genomföra en konferens om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, 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 praktiska 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 likabehandling, VINNOVA och JÄMI, som såg ett behov av att
skapa en plattform för utbyte av erfarenheter och också långsiktig kunskapsutveckling kring konferensens teman. Arrangörs-/styrgrupp för konferensen bestod sedan av representanter
för de nämnda organisationerna samt Forum, Tema Genus och
FAS. I styrgruppen samverkade vi kring konferensens konkreta 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 kvinnokonferens i Peking 1995 skulle konferensen erbjuda deltagarna
ett internationellt och interdisciplinärt forum för erfarenhetsoch 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 forskningsresultat, 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 november 2010. Deltagarantalet uppgick till 171 personer och programmet innehöll fyra Key note-anföranden, ett avslutande
panelsamtal och ett interaktivt konferensprogram med tio parallella 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 Konferensstafettpinnen 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 gemensamma intresset att sprida ny kunskap om jämställdhet och
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jämställdhetsintegrering. Samverkan handlade också om att arrangera 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 kartläggning 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 fortfarande gäller, men att det finns anledning att återigen aktualisera frågan om genus som forskningsfält inom LiU. Med inspiration 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 synliggöra genusforskningen vid LiU. Stärka genom att erbjuda
stöd till genusforskare, bygga relevanta allianser och samarbeten inom universitetet, synliggöra genom gemensamma aktiviteter 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 feministiska arvet från tidigare centrumbildningar och de första
årens inriktning på att vara mötesplats för kvinnor och kvinnoforskare 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 bakgrund 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 arbetsbelastningen och de höga prestationskraven inom universiteten
i beaktande. Att genusvetenskap dessutom fortfarande är omstridd och möter motstånd är en extra komplicerande dimension 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, samverka samt att skapa mötesplatser. De olika aspekterna av
uppdraget vävs samman: att genomföra en uppdragsutbildning innebär inte enbart att länka forskning och praktik, utan
också att samverka med uppdragsgivare och de inbjudna genusforskarna och lärarna, samtidigt som kursen fungerar som
en mötesplats för personer som arbetar med jämställdhetsintegrering. Att samverka kring en internationell konferens innebar 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 betecknande för Forums verksamhet. Forum kan förstås som ett rum,
i såväl bildlig som bokstavlig bemärkelse, genom att låta frågor 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 Forum genom sin verksamhet i olika sammanhang faktiskt också
kan bidra till en förändring och rörelse i genusmedveten och
jämställd riktning.
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Ett jubileum som både
blickar bakåt och framåt

J

ubileer av olika slag bidrar till att rikta uppmärksamheten bakåt, mot ursprunget, mot historien. Hur såg startpunkten 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 intressant 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, metoder 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 mångfacetterad begreppsflora. Nya perspektiv och kunskapsintressen 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 upand-comming bland de svenska lärosätena har LiU i dag tagit plats bland de stora och etablerade. Denna utveckling har
också omfattat forskningsområden som genus och jämställdhet. 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 grundutbildning som tidigare utgjorde en central del av Forums verksamhet 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 relevans 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 Forums verksamhet bli relevant i ett nytt och snabbt föränderligt
sammanhang? En nyckel handlar om en aktiv omvärldsanalys – 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 exempel 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 forskning 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 samhälle fått en starkare relevans. I takt med den internationalisering som skett har även forskning inom genus- och jämställdhetsområdet 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. Familje- och jämställdhetspolitiken har inte varit något undantag.
I takt med att även forskare inom det genus- och jämställdhetspolitiska 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 jämställdhetspolitiken som genusforskningen. I denna nya situation har Forum
en viktig funktion att fylla genom informationsinsatser, utbildningsinsatser 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 betraktelser 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.
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”FAKTARUTA OM FORUM”

Bilaga 1

Forums mål och instruktion för verksamheten
Den övergripande målsättningen för Forums verksamhet är att
den ska bidra till att öka medvetenheten om vikten av ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet på alla
nivåer. Centrala inslag i verksamheten är öppna föreläsningar,
seminarieserier, temadagar och konferenser, samt uppdragsutbildningar med teman inom huvudområdet. Därigenom kan
forskning och kunskap inom genusområdet tillgängliggöras
för en större krets, samt genusvetenskaplig kommunikation
främjas. Forum ska
•

utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta
möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet

•

aktivt samverka med övriga aktörer och miljöer inom genus och lika villkorsområdet vid LiU

•

rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och dessutom
vara en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer

•

bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet
för att främja kunskapsutveckling och kommunikation
inom genus- och jämställdhetsområdet

•

genom kurser och konferenser bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet

•

bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom centrets ansvarsområden

•

initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som
externa, inom centrets ansvarsområden
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Således är tre viktiga beståndsdelar i Forums verksamhet att
vara mötesplats, länk mellan forskning och praktik, samt att
samverka.
Forums personal
Den fasta personalen vid Forum har under perioden 20092011 bestått av Elisabeth Samuelsson, koordinator (motsvarande 50 procent av heltid), samt Anna Fogelberg Eriksson,
föreståndare (35 procent). Styrelseordföranden arvoderas motsvarande 10 procent per år. Stina Backman, genuslektor vid Filosofisk fakultet och vikarierande universitetslektor vid Tema
Genus har 2010-2011 varit projektanställd (25 procent) för
att arbeta med organisering och genomförande av konferensen
Equality, Growth and Sustainability – do they mix? samt Forums vänbok. Åsa Aretun, tidigare Tema Barn, arbetade under
2010 med Forums uppdragsutbildning under en kortare period. Under 2009-2010 bemannades Forums bibliotek under
några timmar per vecka av biblioteksassistent samt bibliotekarie (10 procent).
Styrelsearbete
Forums nuvarande styrelse verkar under perioden 2010-2012.
Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen diskuterar
och tar ställning till strategiska prioriteringar, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Styrelsen består av två ordinarie
ledamöter samt två suppleanter från LiU:s fyra fakultetsområden; en studeranderepresentant; en facklig representant samt
två övriga deltagare bestående av Forums personal. Bland ledamöterna finns tre av LiUs fyra genuslektorer representerade.
Ordförande för nuvarande styrelse är Roger Klinth, universitetslektor, IBL. Könsfördelningen bland fakulteternas lärarrepresentanter var under 2011 nio kvinnor, sju män.
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Löpande tidskrifter i Forums bibliotek under slutet av 1990-talet
Bang
Differences
European Journal of Women’s Studies
Feminist Review
Feminist Studies
Hertha
Gender & History
Gender & Society
Gender, work and organization
Jämställdhet: NK Tema
K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge
Kvinder, køn og forskning
Kvinnobulletinen
Kvinnovetenskaplig tidskrift
Kvinnotryck
Newsletter: Gender, Nature, Culture
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Norma: nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier
Nytt om kvinneforskning
Signs
Studies on Women Abstracts
Tidsskrift for kjønnsforskning
Women’s Review of Books
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Women’s Studies Forum
Working Papers on Language, Gender & Sexism
Kvinnohistoriska portaler
Kvinnors kamp för rösträtt, Kvinnors kamp för kunskap, Kvinnor i arbete, Kvinnor och fred samt Kärlek, makt & systerskap
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8 mars 2007

Internationella Kvinnodagen
8 MARS 2007

Internationella Kvinnodagen
8 MARS 2007

Den internationella kvinnodagen uppmärksammas vid Linköpings universitet med utställningar på alla
universitetsbibliotek om internationella kvinnodagen och jämställdhet. Restauranger runt om på universitetet
serverar en speciell “åttonde-marslunch” och nya kunder tränar under dagen gratis i Campushallen.
För information och anmälan till aktiviteterna, vänligen se www.liu.se/genusforum/8-mars-2007.

föreläsning av

Katarina Wennstam

Aktivitetsprogram
11.45

“Genus i högskolan”
Lunchföredrag med Ingrid Karlsson, lektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap
och lärande samt genuslektor vid Linköpings universitet. Skrivsalen, Kårallen, Campus Valla.

15.15-17

“Om våldtäkt och samhällsattityder”
Föreläsning med Katarina Wennstam, författare och journalist. Sal C4, C-huset, Campus Valla.

18.00

“Löneförhandling för tjejer”
Berzeliussalen, Campus US

Om våldtäkt och samhällsattityder
Katarina Wennstam är författare och journalist på Sveriges Television och aktuell med sin
första roman ”Smuts”, ett starkt familjedrama mitt i debatten om sexköp och trafficking.

Kvällsprogram i Sal C4, C-huset, Campus Valla
18.00

“Varför 8-mars?”
Introduktion till kvällsprogrammet med Renée Frangeur,
lektor vid Forum för genusvetenskap och jämställdhet.

18.15

“Ordets makt och samhällsplanering - Vad i hela friden
har infrastruktur, regionalpolitik och regionförstoring
med genus att göra?”
Föreläsning med Tora Friberg, professor vid Tema Kultur
och Samhälle samt vetenskaplig ledare för Centrum för
kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

19.00

Stiftelsen Kvinnlig Kreativitet och Konstnärskap delar ut
sitt stipendium

19.15

“Den starkare”
Linköpings Friteater presenterar August Strindbergs pjäs.

Hon har skrivit de uppmärksammade reportageböckerna ”Flickan
och skulden” och ”En riktig våldtäktsman” som tar upp synsätt,
debatt och rättspraxis kring våldtäktsoffer och förövare.

Tid:
Plats:

Torsdagen den 8 mars, kl 15.15-17
Sal C4, C-huset, Campus Valla

Föreläsningen är kostnadsfri,
men anmälan krävs då platsantalet är begränsat.
Anmäl dig via www.liu.se/genusforum/8-mars-2007
eller till Elisabeth Samuelsson på 013-28 2174

Anmälan till aktiviteterna sker via
www.liu.se/genusforum/8-mars-2007
För mer information se hemsidan eller kontakta
Elisabeth Samuelsson (elisa@genusforum.liu.se, 013-28 21 74)

Internationella Kvinnodagen
8 MARS 2007

Internationella Kvinnodagen
8 MARS 2007

föreläsning av

Linköpings Friteater presenterar

tora Friberg

anna Peterson & WiWianne asP

Ordets makt och samhällsplanering

- Vad i hela friden har infrastruktur, regionalpolitik och
regionförstoring med genus att göra?
Tora Friberg är professor vid Tema Kultur och Samhälle samt vetenskaplig ledare för
Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

I sin spännande föreläsning diskuterar hon svårigheterna med att
synliggöra och bryta invanda genusföreställningar inom så kallade
hårda och traditionellt manliga områden i politiken.

i

August Strindbergs ”Den starkare”
Regi av Mathz Hjalmarsson och kostym Susanna Asp

Två skådespelerskor träffas på ett café på julaftons förmiddag.
De pratar om ensamhet, sina arbeten, äktenskap, barn,
vänskap och otrohet.

Pjäsens längd: Cirka 30 minuter
Tid:
Plats:

Torsdagen den 8 mars, kl 18.00
Sal C4, C-huset, Campus Valla
Tid: Torsdagen den 8 mars, kl 19.15
Plats: Sal C4, C-huset, Campus Valla

Föreläsningen är kostnadsfri,
men anmälan krävs då platsantalet är begränsat.
Anmäl dig via www.liu.se/genusforum/8-mars-2007
eller till Elisabeth Samuelsson på 013-28 2174

Föreställningen är kostnadsfri.

För mer information se
www.liu.se/genusforum/8-mars-2007
eller kontakta Elisabeth Samuelsson
på 013-28 2174.
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Manlighetskonferens

30 november

i C-huset, Campus Valla

Mandom, mod och morske män?
En seminariedag om aktuell manlighetsforskning vid LiU

09.00 Inledning Åke Wasteson och Renée Frangeur (sal C4)
09.15 Plenumföreläsning: (sal C4) Men, Violence and Other Challenges
Jeff Hearn, professor vid tema Genus, Linköpings universitet

10.00 Kaffe
10.30 Workshop

12.00
13.00

A. Manlig ohälsa: Stina Backman, fil. dr. tema Mat, LiU (sal s10)
B. Homosocialitet: Robert Hamrén, doktorand, tema Genus, LiU (sal s11)
C. Anstaltsfostran av pojkar: Renée Frangeur, lektor, FGJ, LiU (sal S14)
D. Sexualities, Sexual Violences and ICTs: Jeff Hearn, professor vid tema Genus, LiU (sal s15)
E. Manligt ledarskap?: Anna Fogelberg, fil. dr. IBV, LiU (Sal s18)
F. Unga män och våld: Kjerstin Andersson, doktorand, tema Barn, LiU (Sal s19)
G. Biomedicalised masculinities and Viagra™: Ericka Jonsson, fil. dr. tema Teknik, LiU (Sal s2)
Anmälan till workshop: http://www.liu.se/genusforum/

Lunch
Plenumföreläsning: (sal C4)
Moderna mansbilder i olika etniska sammanhang i Sverige
Marie Nordberg, fil. dr. etnologi, Karlstads universitet

14.00

Plenumföreläsning: (sal C4)
Manlighet och teknik i ett internationellt perspektiv

Ulf Mellström, professor vid genus och teknik, Luleå tekniska universitet

5 Kaffe
53 Miniföreläsningar

H. Manlig ohälsa: Stina Backman, fil. dr. tema Mat, LiU (sal s10)
I. Manlighet och teknik: Ulf Mellström professor, Luleå tekniska universitet (sal s11)
J. Homosocialitet: Robert Hamrén, doktorand, tema Genus, LiU (sal s14)
K. Anstaltsfostran av pojkar: Renée Frangeur, lektor, FGJ, LiU (Sal s15)
L. Manligt ledarskap?: Anna Fogelberg, fil. dr. IBV, LiU (Sal S18)
M. Unga män och våld: Kjerstin Andersson, doktorand, tema Barn, LiU (Sal s19)
N. Broderskap: Lars Kvarnström, lektor, ISAK, LiU (Sal s2)
O. Biomedicalised masculinities and Viagra™: Ericka Jonsson, fil. dr. tema Teknik, LiU (Sal s3)
Anmälan till workshop: http://www.liu.se/genusforum/



16.30

Avslutning (sal C4)

Öppet för alla intresserade!
Konferensen är kostnadsfri!
Anmälan på nätet! http://www.liu.se/genusforum/
För mer information kontakta
Elisabeth Samuelsson, elisa@genusforum.liu.se

År 2008 är det fyrtio år sedan
1968 års sociala rörelse startade på allvar.
Kvar i dag från den tiden av mobilisering och
entusiasm är särskilt kvinnorörelsen och
miljörörelsen, som båda gav upphov till nya
politik-, förvaltnings- och vetenskapsområden.
BILD: GLOBAL STÄDNING, GITTAN JÖNSSON, 2004

Välkommen till en konstruktiv och rolig dag
för att minnas, att jämföra erfarenheter,
att analysera vad som hänt och
diskutera hur vi går vidare.
Vad betydde 70-talets kvinnorörelse på lång sikt?
Vad har vi uppnått?
Vad återstår att göra?
Hur går vi vidare?

Fyrtio år med feminismen 1968-2008
lördag 8.3 kl 10.30-19.00
på länsmuseet i Linköping

En heldag med berättelser, debatt och musik
Kaya Ålander & sånggruppen Röda Bönor
$OOD9lONRPQD

Lokal: Wallenbergssalen på Länsmuseet i Linköping
Gratis inträde och kaffe till självkostnadspris under dagen

Bokbord & affischutställning
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Stina Backman, har under 2010-2011 varit projektanställd på
deltid vid Forum. Hennes arbetsuppgifter under denna tid har
varit att koordinera konferensen Equality, Growth and Sustainability – Do they mix? och att vara redaktör för denna vänbok till Forum. I övrigt arbetar hon som universitetslektor och
delar sin tjänst mellan filosofiska fakulteten och Tema Genus
där hon dels fungerar som fakultetens genuslektor dels vikarierar som studierektor. Hon sitter också som ledamot i Forums
styrelse.

Anna Fogelberg Eriksson, föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet 2009-2011. Anna var ledamot av
Forums styrelse 2007-2008 och genomförde under flera år
gästföreläsningar på Forums grundutbildningskurser i genusvetenskap. Hon är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Hon är också anknuten till Helix Vinn Excellens Centre,
LiU, och jobbar där med forskningsfrågor som rör organisation, ledarskap och genus.

Reneé Frangeur
Jag är folkbildare och forskare. docent i Tema Genus och före
detta universitetslektor på Forum under 10, 5 år. Nu forskar
jag vidare som pensionär och skriver på en biografi om Kerstin
Hesselgren, en av kvinnorna i konstellationen Fogelstad, Sve131
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riges första riksdagskvinna, transnationell NF-ledamot etc. Då
och då medverkar jag med föreläsningar om: biografiforskning,
manligheter och vanart på Bonaanstalten, genus och historia
och forskning och folkbildning. Sitter i kvinnofolkhögskolans
stiftelsestyrelse och var en av fem som grundade Bona folkhögskola. Gift med samma man sedan 40 år nästa år (Happy,
happy!) två utflugna barn och ett barnbarn. Och hund.

Roger Klinth är docent inom området Barn och lektor i Pedagogiskt arbete vid Institutionen för Beteendevetenskap och lärande. Hans forskning rör den svenska familjepolitiken under
efterkrigstiden, med fokus på frågor om föräldraskap och pappaledighet. Har varit Forums styrelseordförande under 2010
och 2011.

Fil dr. IngBeth Larsson
Tidigare föreståndare och lektor på Forum för genusvetenskap
och jämställdhet. Långvarig relation till Forum, t ex ledamot
i Forums styrelse ett antal år. Forskare inom barn- och ungdomspsykiatri och lärare på Hälsouniversitetet under många
år. Beteendevetare. Arbetar numera som utredare och projektledare på Skolinspektionen.

Elisabeth Samuelsson
Anställd som byråsekreterare/koordinator sedan 1994. Som
efter att i många år haft olika anställningar för att söka efter
nya människor och utmaningar har upptäckt att om man stannar tillräckligt länge på samma plats kommer både människor
och utmaningarna till mig. Jag blir nog kvar ett tag till!
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Elisabeth Sundin
Jag var föreståndare mellan åren 1987 och 1989, satt också
på ordförandeposten mellan 1987 och 1990. Lämnade mina
uppdrag på Forum då jag fick en forskartjänst på HSFR (Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet). Är idag
professor i företagsekonomi vid institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling och en av forskningsledarna på Helix. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är organisationer och
organiserande. Genusdimensioner finns ofta med.

Ulla Tebelius är professor emerita i pedagogik. Hon disputerade vid Göteborgs universitet 1977 och arbetade därefter som
lektor vid Linköpings universitet fram till 1986. Mellan åren
1981 och 1985 var hon föreståndare för föreningen och sen
chef för enheten Forum för kvinnliga forskare och kvinnovetenskap i Linköping. Hon blev lektor i pedagogik vid högskolan i Halmstad 1987 och tjänstgjorde där fram till sin pensionering 2008. 2002 utnämndes hon till professor i pedagogik.
Mellan 2001 och 2006 var hon gästprofessor på halvtid vid
Luleå tekniska universitet, institutionen i Skellefteå. Hennes
forskning handlar om lärande och utveckling framförallt i fritids- och idrottssammanhang och har i första hand rört tonårsflickor. Hon har lång erfarenhet av undervisning, har utvecklat
kurser och varit programansvarig inom idrottspedagogik, fritidsvetenskap och högskolepedagogik samt magisterprogram i
pedagogik.

Helena Wedborn är biblioteksutbildad i Oslo. Hon har arbetat på Göteborgs universitetsbibliotek, under åtta år som föreståndare för Kvinnohistoriska samlingarna. På nittiotalet
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var hon föreståndare för Forum för kvinnliga forskare och
kvinnoforskning vid Linköpings universitet. Helena Wedborn
arbetar nu som avdelningschef och bitr. överbibliotekarie vid
Linköpings universitetsbibliotek. Intresset för pedagogiska frågor avspeglar sig bl.a. i hennes skriftliga produktion, som bl.a.
innefattar Grundbok i forskningsmetod, bok om vuxenpedagogik samt boken ”Fritid i senmoderna samhällen”.
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1. Se t.ex. Gunnel Kyle, Gästarbetare i manssamhället, 1979.
2. Se t.ex. Ulrike Prokov, Kvinnliga livssammanhang. Begränsade strategier och omåttliga önskningar, 1976.
3. Diskuteras av Evelyn Fox Keller i en artikel i Signs, 1982.
4. De första åren finns beskrivna i rapporten Kvinnorna är
hälften. UHÄs Skriftserie 1984:1.
5. Källa: ”En utvärdering av och en idéskrift om Forum för
kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Linköping” i
UHÄ Skriftserie 1984:1 Kvinnorna är hälften.
6. Språkröret som inledningsvis utkom i pappersform hade
350 prenumeranter – idag finns bara nätupplagan kvar
men den har fortfarande cirka 150 prenumeranter.
7. Tornbylyckorna är en stiftelse som förvaltas av Linköpings
kommun och vars syfte är att stödja lärare vid undervisningsväsendet i Linköping genom bland annat stipendier
och för inköp av litteratur
8. Rektorsämbetet. Beslut Dnr 703/84.
9. Dokumenterad i Bryld og Lykke: Kvindespor i videnskapen, 1985
10. Se artikel i Bryld og Lykke, 1985.
11. Anna T Höglund (odat) och Helena Bergman 2011
12. Mia Liinason, Feminism in the Academy. Exploring the
politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden, 2011.
13. Maud Eduards, Förbjuden handling, 1992.
14. Universitetsdirektör är den titel Curt Karlsson har idag.
Fram till 1985 var han byrådirektör och avdelningsdirektör
och de närmast kommande åren, fram till 1993, byråchef.
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15. (Beslut 1985-01-14)
16. Hester Eisenstein och Jan-Erik Hagberg et al. 1995
17. se till exempel Rövik 1998; Czarniawska & Sevon 1996
18. Det är befogat att skriva genusperspektiv snarare än kvinnoforskning då forum och dess intressenter diskuteras då
vi rör oss framåt i tiden. Terminologin i forskning och undervisning i forums regi i Linköping utvecklades i enlighet
med de dominerande strömningarna.
19. Se exempelvis call till 2012 års Gender Work and Organization Conference som har ett track om ”Feminist Activism in Universities” eller Paula Mählcks (2003) avhandling och fortsatta arbete.
20. Eva Lindblad, Forums boksamling nu och i framtiden
(Linköpings universitet, 1997), s.1.
21. En titellista återfinns i slutet av kapitlet.
22. Kvinder, køn og forskning, Kvinnotryck, NORA Nordic
journal of feminist and gender research, Norma nordisk
tidsskrift for maskulinitetsstudier och Tidskrift for kjønnsforskning.
23. Linköpings universitet, Forum för kvinnliga forskare och
kvinnoforskningStyrelseprotokoll nr 3, 1998, § 6.
24. Tema Genus: utredning om ett nytt forskningstema vid
Linköpings universitet/arbetsgrupp: Boel Berner, (Linköpings universitet, 1997), s. 52.
25. Helena Brännström & Elsa Modin, Kvinnor är inte ett
ämne (Borås, 1996).
26. Jenny Samuelsson, På väg från ingenstans, (Umeå universitet, 2008).
27. Helena Brännström & Elsa Modin, Det genusmedvetna universitetet. Jämställdhetsåtgärder vid Göteborgs och Linköpings universitet. Utvärdering. Göteborgs universitet, 1998.
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28. Elisabeth Sundin var både ordförande i Forums styrelse
och föreståndare mellan 1987 och 1989. Hon satt också
kvar som styrelse ordförande fram till 1990 men som föreståndare detta sista år vikarierade Marianne Lövgren.
29. Utvärdering av adept-mentorsprogrammet för yngre kvinnliga forskare i Linköping 1995-1996, Hedvig Ekerwald,
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 1996.
30. LFC, Linköpings Fotbolls Club vann Damallsvenskan
2009 och med anledning av dessa framgångar tyckte Forum att det var på sin plats att fira denna seger genom att
uppmärksamma den växande jämställdheten inom idrottsrörelsen.
31. Ur Verksamhetsberättelsen, Språkröret, nr 2: 2010.
32. Kvinnor i Östergötland under 1000 år, (Otryckt), Forum
för genusvetenskap och jämställdhet, Linköping.
33. Gråt gärna - men forska! Rapport från konferensen 6-7
mars 2001 om kvinnorörelse och kvinno/genusforskning
(red) Renée Frangeur, Forum för kvinnliga forskare och
kvinnoforskning, Linköpings universitet, 2001.
34. ”Mandom, mod och morske män”, Rapport från Manlighetskonferensen den 30 november 2006; (red)Renée Frangeur, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, 2007.
35. Se Kursplan. Kvinnovetenskap 3 våren 1999. Forum för
kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Forums arkiv.
36. Se Utvärdering av Kvinnovetenskap 3. Forums arkiv.
37. Självvärdering till Högskoleverket. Forum för genusvetenskap och jämställdhet. Linköpings universitet. 2006. red.
Renée Frangeur m fl.
38. Se Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3 2005, temanummer
om intersektionalitet, i synnerhet Nina Lykke, “Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter.”.
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39. Självvärdering till högskoleverket
40. Ibid
41. Självvärdering högskoleverket
42. Genevieve Lloyd, The man of reason, Male and female in
Western Philosophy. (London 1993).
43. Susanna Hakelius Popova, Viljan att flyta medströms,
(Tankesmedjan Timbro 2005); ”Viljan att flyta medströms
eller kraften att simma motströms” i Genusmaraton 2007
:Mittsveriges genusforskare på frammarsch,red Siv Fahlgren och Britt-Marie Thurén (Östersund 2007).
44. Karin Widerberg, ”Kunskapens kön” i KVT 2001:1.
45. Se Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm 2002).
46. Självvärdering, Högskoleverket
47. Strategisk handlingsplan för Forum under åren 2008-2010.
48. Utredning om Forums framtida uppdrag, 2008, IngBeth
Larsson och Carina Berterö.
49. CUL är en förkortning för Centrum för universitetspedagogik och lärande, SLV är en förkortning för Strategigruppen för Lika Villkor
50. Den för lärosätena så kallade tredje uppgiften har ingått i lärosätenas uppdrag sedan 1977 i termer av forskningsinformation. År 1997 utökades uppdraget till att även omfatta
samverkan med det omgivande samhället. Aktuell lagstiftning (2009:45) stipulerar att ”I högskolornas uppgift ska
ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.” De övriga
två uppgifterna för lärosäten är utbildning och forskning.
51. Maud Eduards, Förbjuden handling, 2002; Birgitta Jordansson, ”Jämställdhet och genusforskning”, 2005; BrittMarie Thurén, Genusforskning. Frågor, villkor och utma138
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ningar, 2003.
52. Liinason, Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden.
Doctoral thesis, Lunds universitet, 2010.
53. Kerstin Alnebratt, 2009 Meningen med genusforskning
så som den framträder i forskningspolitiska texter 19702000. Göteborg: Göteborgs universitet
54. Genusperspektiv, 2008, s. 8.
55. Genusperspektiv, 2008.
56. Genusperspektiv, 2008.
57. Raewynn Connell, Om Genus, (2009), s. 200-201
58. Crenshaw, ”Mapping the margins. Intersectionality, identity politics and violence against women of color. In: Fineman & Mykitik (Eds.) (1994) The Public Nature of Private
Violence. Routledge; Nina Lykke, Intersektionalitet – ett
användbart begrepp för genusforskningen. Kvinnovetenskaplig tidskrift, no. 1, 2003, pp 47-56 2003; de los Reyes
& Mulianri, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över
(o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber, 2005.
59. Mats Alvesson, & Yvonne Due Billing, (1989.) Four ways
of looking at women and leadership. Scandinavian Journal
of Management, 1989:5/1, s 63-80.
60. TeresaRees, Mainstreaming Equality in the European
Union: Education, Training and Labour Market Policies.
London: Routledge 1998; Judith Squires, Is mainstreaming
transformative? Theorising mainstreaming in the context
of diversity and deliberation. Social Politics: International
Studies in Gender, State and Society, 12,3, s 366-88, 2005
61. Christina Florin & Nilsson, ”Något som liknar en oblodig
revolution” - jämställdhetens politisering under 1960- och
70-talen. Umeå: Jämställdhetskommittén, Umeå universitet.2000.
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62. Ulrika Dahl, Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet. Ur: Kulick (red.), (2005). Queersverige.
Stockholm: Natur och Kultur, 2005.
63. Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Göteborg: Arkipelag, 2005
64. Mieke Verloo, Multiple inequalities, intersectionality and
the European Union. European Journal of Women’s Studies, 13:211.2006, Sylvia Walby, Gender mainstreaming:
productive tensions in theory and practice. Social Politics.
12(3), s 321-343, 2005.
65. Anna Fogelberg Eriksson, R. Frangeur, E. Samuelsson, ’Exploring new horizons in gender mainstreaming – beyond
the pro and contra-contradiction’. Paper presented at 6th
European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholm 5-8 August, 2009. Linköping: Forum
för genusvetenskap och jämställdhet, 2009.
66. Helena Stensöta, Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet. Hur långt har myndigheterna nått?
Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? JÄMI
Rapport 2/09. Göteborg: JÄMI, Nationella sekretariatet
för genusforskning, 2009.
67. Annika Olsson, Projekt utbildning för medarbetare i statliga myndigheter: Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv 7,5 p. Bilaga till avtal. Göteborg: JÄMI,
Nationella sekretariatet för genusforskning, 2009.
68. Konferensens
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hemsida:
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