
  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

I verksamhetsberättelsen beskrivs och kommenteras några av de uppgifter och inslag Forum 
arbetat med under året. Mer information finns också på Forums hemsida 
www.liu.se/genusforum. 
 
Nytt uppdrag 
Forum för genusvetenskap och jämställdhet har gått in i ett nytt skede i sin utveckling. Från 
den 1 januari 2009 är den övergripande målsättningen för Forums verksamhet att bidra till att 
öka medvetenheten om vikten av ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet 
på alla nivåer. Centrala inslag i verksamheten kommer att vara 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 
Således är tre viktiga beståndsdelar i Forums verksamhet att vara mötesplats, länk mellan 
forskning och praktik, samt att samverka. Grundutbildningen i genusvetenskap genomförs 
sedan 1 januari 2009 av Tema Genus. 
 
 
Ny logotyp 

 
 I början av året utlyste Forum en tävlig om att utforma en ny logotyp med en 
relevant symbol för Forums nya uppdrag. Flera goda bidrag lämnades in, 
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bland annat från utbildningsprogrammet för grafisk design vid Linköpings universitet. Jacob 
Säwensten vann omröstningen i Forums styrelse. 
 
 
Ny informationsfolder 
I samband med utformandet av en ny logotyp och för att sprida informationen om Forums nya 
uppdrag utarbetades en informationsfolder som vi sprider i lämpliga sammanhang. 
 
 
Ny engelsk översättning 
Från och med 2009 är Forums engelska beteckning Forum for Gender Studies and Equality. 
Vi behåller ”Forum” även i den engelska översättningen eftersom forumtanken (öppen plats, 
mötesplats) är central i vår verksamhet. 
 

Öppet arrangemang - firandet av Bangs hundraårsdag den 23 april 2009 
Lagom i tid till arrangemanget hade både en ny logga och en ny folder om Forum för 
genusvetenskap och jämställdhet färdigställts. Tillsammans med Nationella sekretariatet för 
genusforskning hade Forum inbjudit två föreläsare, Kristina Lundgren, universitetslektor, 
Umeå universitet och Åsne Seierstad, journalist och författare, Norge. 
 
Arrangemanget fick god publicitet. Corren hade en stor artikel dagen innan då man 

intervjuade Kristina Lundgren och en 
dagen efter med Åsne Seierstad. 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 Åsne Seierstad som talade under rubriken I Bangs fotspår där 
hon generöst bjöd på erfarenheter från sina reportageresor runt om i världen. 
 

K3  
 
Tidigt på morgonen den 6 maj invigdes det nya nätverket K3 = Karriär 
i kubik (karriär, kvalitet och kompetens). Tillsammans med SLV och 
personalavdelningen vid LiU arrangerade Forum detta frukostmöte. 
Det övergripande målet för K3 är att bidra till att skapa jämn 
könsfördelning bland LiU:s professorer. I K3 handlar det om att bidra 
till kunskap om hur karriärsteget från docent till professor kan tas, 
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samt att skapa ett strategiskt nätverk bland docenter. Vid invigningen inledningstalade Anna 
Fogelberg Eriksson från Forum samt rektor Mille Millnert. Anita Göransson, professor Tema 
Genus, föreläste om fördelningen av makt och kön inom akademin och vetenskapliga råd och 
institutioner. 
 
Idag är det ca. 40 medlemmar i nätverket men vi fortsätter att ta emot medlemmar. K3’s träff i 
Norrköping den 6 oktober ställdes tyvärr in pga sjukdom. De inledande talarna skulle ha varit 
fil dr Anneli Häyrén Weinestål, Uppsala universitet, och universitetsstyrelsens ordförande 
Bengt Westerberg. Årets sista träff ägde rum 3 december, på HU. Träffen ägnades åt ”speed 
dating” med ett antal av LiUs ”kontraktsprofessorer” som  representerade våra fyra 
fakultetsområden: Boel Berner, Filosofisk fakultet; Lars Hultman, Tekniska högskolan; 
Staffan Larsson, Utbildningsvetenskap samt Barbro Wijma, Hälsouniversitetet.  
 
 
Webbaserad genusutbildning för nyanställda lärare 
Tillsammans med genuslektorerna lämnade Forum den 30 april till SLV en ansökan om 
utvecklingsmedel för lika villkor: Prototyp för webbaserad utbildning om Lika Villkor. Syftet 
är att utveckla en prototyp för webbaserad genuskurs för lärare och övrig personal med 
undervisningsansvar. Vivian Vimarlund är projektansvarig. Jörgen Skågeby, disputerad vid 
IDA, utformar prototypen. SLV tilldelade projektet 50.000 kronor och arbetet med prototypen 
har fortskridit under året. 
 
 
Strategi för utveckling av samarbetet mellan Forum och genuslektorerna 
Den 12 maj träffades Forum och genuslektorerna för att diskutera hur vi kan utveckla och 
systematisera samarbetet oss emellan. Vid mötet beslutades att vi gemensamt skulle arbeta för 
att få beslut om att förlänga förordnandetiden för genuslektoraten från ett till tre år samt att 
systematisera samarbetet med Forum, t ex kring dokumentation och kunskapsspridning. 
Under oktober meddelades glädjande nog att genuslektorerna kommer att få förlängda 
uppdrag: 2 + 3 år. Samarbetet mellan genuslektorerna och Forum fortsätter. 
 
 
Ansökningar om medel för uppdragskurser 
Under 2009 har Forum utformat ett antal ansökningar om medel för uppdragskurser; två 
ansökningar till Skolverkets Lärarlyftssatsning och en ansökan till CKS om 
jämställdhetsutbildning för kommuner. Dock tilldelades inte någon av dessa ansökningar 
medel. I skrivande stund väntar vi på besked om en ansökan till SKL i samarbete med FoU-
Centrum för vård och omsorg kring en utbildningssatsning. 
 
 
Delegationen för jämställdhet i högskolan 
Under 2009-2010 kommer delegationen för jämställdhet i högskolan att fördela medel (60 
miljoner kronor) till olika insatser för jämställdhet i högskolan. Under juni utlyste 
delegationen medel för 2009. Forum bevakade utlysningen och intog en samordnande roll 
samt sökte medel för flera samarbetsprojekt. Vid delegationens besked om medelstilldelning i 
november, tilldelades dock inte Forum några medel. Genuslektorerna vid HU tilldelades 
däremot närmare 1,5 miljoner kronor för genusintegrering av forskarutbildning. 
 
 
HR och strategiskt jämställdhetsarbete 
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Den 13 oktober arrangerade Forum tillsammans med Programmet för personal- och 
arbetsvetenskap och studentföreningen PULS en halvdagskonferens på temat HR och 
strategiskt jämställdhetsarbete. Samtliga programstuderande bjöds in, ca 75 personer deltog, 
och arrangemanget blev mycket uppskattat. Dagen innehöll ett par gästföreläsningar, tre 
parallella sessioner samt ett avslutande panelsamtal. Inbjudna talare var Jeff Hearn, professor 
Tema Genus, Lena Pettersson, fil dr Försvarshögskolan, Stefan Nilson, HR-controller Volvo 
AB, Tina Ekström, försäljningschef Nyckeltalsinstitutet, samt Pontus Schultz, chefredaktör 
Veckans Affärer. 
 
 
Tema Trans 
Regnbågen, föreningen för Linköpings universitets HBTQ-studenter, anordnade under v 47 
Tema Trans, med flera föreläsningar samt teaterpjäs. Forum deltog i arrangemanget genom 
finansiellt stöd, spridande av inbjudningar samt agerade värd vid ett antal av arrangemangen. 
 
 
Uppdragsutbildning JÄMI 
Vid slutet av året fick Forum uppdrag av JÄMI att under 2010 anordna uppdragsutbildning 
om Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv, för anställda inom statliga 
myndigheter. Kursen ska erbjudas till 100 personer, omfatta 7,5 hp, samt ges i Stockholm. 
Forum kommer bland annat att samarbeta med Åsa Aretun, Tema Barn, vid genomförandet av 
uppdragsutbildningen. 
 
 
Anordnande av konferens i november 2010 
Mot slutet av året erbjöds också Forum att tillsammans med Tema Genus arrangera och 
organisera en internationell konferens på temat RETHINKING SUSTAINABLE 
GROWTH. Gender Equality, Intersectionality and Equal Opportunities, den 25-26 
november 2010, Linköpings universitet. JÄMI, Temagruppen för likabehandling samt 
Vinnova  står i dagsläget som finansiärer. Forum har redan börjat arbeta med detta 
arrangemang, tillsammans med Stina Backman, genuslektor Filosofisk fakultet och vik 
lektor Tema institutionen. 
 
 
Konferenser  
Under året har Forum deltagit i fyra konferenser: 
 
Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten 
Den 28 januari deltog Forums styrelseordförande Carina Berterö, Elisabeth Samuelsson och 
föreståndaren vid en konferens anordnad av Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Jämställdhetsintegrering handlar om att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt 
beslutsfattande och alla processer i en organisations verksamhet. Vid konferensen deltog 
myndighetschefer, forskare och konsulter och det nya programmet JÄMI presenterades. Vi 
som representerade Forum kunde konstatera att vår verksamhetsinriktning ”ligger rätt i tiden” 
– att det behövs länkar mellan forskning och praktik och att LiU:s arbete med genuslektorer är 
ett bra exempel på hur en verksamhet kan arbeta för långsiktig jämställdhetsintegrering. 
 
Nedslag i jämställdhetens synfält 
Forum (Elisabeth Samuelsson och Anna Fogelberg Eriksson) deltog vid konferensen på 
Uppsala universitet den 29 april. Uppsala universitets jämställdhetskommitté arrangerade. 
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Drygt 100 personer deltog och Forum hade möjlighet att knyta kontakter med flera aktörer 
inom genus- och jämställdhetsområdet, bland annat jämställdhetshandläggare vid flera 
universitet och HSV, samt koordinatorn för JÄMI (jämställdhetsintegrering i staten). Vi bjöd 
in en av talarna vid konferensen, Anneli Häyrén, att delta som föreläsare vid ett kommande 
K3-möte. Från LiU deltog även Stina Backman, genuslektor Filfak, Ann-Christin Gustafson, 
koordinator Lika Villkor samt Gerd Rönndahl, ssk-utbildningen i Norrköping. 
 
6th European Conference on Gender Equality in Higher Education 
Vid konferensen den 5-8 augusti i Stockholm deltog Forum, representerat av Elisabeth 
Samuelsson och Renée Frangeur. Forum deltog i workshopen ‘Gender research meets gender 
mainstreaming – threats and possibilities’. Renée och Elisabeth presenterade Forums 
verksamhet i vårt paper ’Exploring new horizons in gender mainstreaming – beyond the pro 
and contra-contradiction’. Forums medarbetare fick många frågor om vår verksamhet och 
LiUs arbete med genuslektorer. 
 
”Förändring i fokus – praktiskt likabehandlingsarbete i dåtid, nutid och framtid”  
Årets nationella jämställdhetskonferens för högskolan hölls vid Karolinska institutet 12-13 
november. Forum anordnade en workshop vid konferensen: Hur håller man liv i 
förändringsprojekt? Exemplet genuslektorerna vid Linköpings universitet. Workshopen 
genomfördes två gånger och var mycket välbesökt. Vi fortsatte knyta kontakter med centrala 
aktörer inom området. 
 
 
Förekomst i press under året 

• Föreståndaren intervjuades vid början av året både i Corren och i Liu-Nytt om sitt 
uppdrag som ny föreståndare vid Forum. 

• Arrangemanget i april om Bang fick god publicitet. Corren hade en stor artikel dagen 
innan då man intervjuade Kristina Lundgren och en dagen efter med Åsne Seierstad. 
Föreståndaren även intervjuad. 

• I  maj uppmärksammade Corren LiUs satsning K3. Elisabeth Samuelsson 
intervjuades. 

• I september kommenterade föreståndaren uppståndelsen kring manlig amning i en 
intervju för Aftonbladets nätupplaga. 

• Föreståndaren intervjuad i Extra Östergötland i 30 oktober, om mansdominans på 
Wikipedia. 

• Arrangemanget HR och strategiskt jämställdhetsarbete beskrevs i en artikel i 
tidskriften Personal & Ledarskap, nr 11, 2009. 

• Annonsbilaga ”Jämställdhet” i Dagens Industri, 23 november. Föreståndaren 
intervjuad tillsammans med Filosofisk fakultets genuslektor. 

 
 
Boksamlingen 
Forums bibliotek har hållit fortsatt öppet fyra dagar i veckan. 
 
 
Forums personal 
Den fasta personalen vid Forum har under året bestått av Elisabeth Samuelsson, koordinator 
(motsvarande 50% av heltid), samt Anna Fogelberg Eriksson, föreståndare (35%). 
Styrelseordföranden arvoderas med 10%. Forums bibliotek bemannas under några timmar per 
vecka av biblioteksassistent samt bibliotekarie (10%). 
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Styrelsearbete  
Under året har Forums styrelse sammanträtt fem gånger. Det första mötet ägnades åt 
strategiska prioriteringar av Forums arbete under det första verksamhetsåret med nytt 
uppdrag. Ett antal fyllnadsval har genomförts under året då vissa ledamöter avsagt sig sina 
platser. Styrelsen består av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter från LiUs fyra 
fakultetsområden; en studeranderepresentant; en facklig representant samt två övriga 
deltagare bestående av Forums personal. Bland ledamöterna finns genuslektorerna 
representerade. Ordförande var Carina Berterö, HU. Könsfördelning bland fakulteternas 
lärarrepresentanter: elva kvinnor, fem män. 
 
 
Linköping 2009-12-14 
 
Anna Fogelberg Eriksson 
Föreståndare 
Forum för genusvetenskap och jämställdhet 
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