
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2011 
 
Under verksamhetsåret 2011 har relativt stor del av arbetet inom Forum ägnats åt LiU-internt 
och Linköpings-lokalt arbete, efter föregående års fokus på externa uppdrag. Forum har an-
ordnat en rad öppna samt LiU-interna arrangemang som presenteras i det följande. Initie-
ringen av den så kallade Genusakademin vid Linköpings universitet, som syftar till att stärka 
genusforskningen vid universitetet, har varit en viktig uppgift för Forum.  
 
8 mars-firande med familjepizza och öppna föreläsningar 
Den internationella kvinnodagen uppmärksammades genom att Forum bjöd in till öppna fö-
reläsningar på temat ”familj”. Familjen har varit ett återkommande tema inom genusforsk-
ningen, exempelvis med fokus på familj och jämställdhet; kvinnor, karriär och familj; normer 
för föräldraskap. Perspektiven har varierat och de brännande frågorna likaså. Vi bjöd in ett 
antal LiU-forskare som gav sina infallsvinklar på ”familjen”: 

• Roger Klinth, universitetslektor, IBL och också Forums ordförande: Frihet, jämlikhet 
och faderskap: om svenska pappaledighetskampanjer 1976-2006. 

• Anna Malmquist, doktorand i psykologi, IBL: Hur är det ställt med jämställdhet i 
regnbågsfamiljerna? 

• Helen Peterson, forskarassistent, Institutionen för Tema: Frivillig barnlöshet – kvin-
nors ultimata frigörelse? 

Arrangemanget hölls i Tem21 i Tema-huset, lokalen var fullsatt – all pizza som serverades 
efteråt blev uppäten! 
 
Norrköping Pride 
Den 6 maj introducerade vi i samarbete med Norrköping Pride Mattias Gardell som höll ett 
både uppfordrande och lärorikt föredrag om Islamofobi. Alvarummet i Arbetets museum var 
fullsatt, med ett 60-tal åhörare.  
 
Hans Excellens 
Under 2010 presenterade Delegationen för jämställdhet i högskolan sin rapport om excellens-
satsningarna inom högskolan. Författargruppen bakom rapporten konstaterade bland annat att 
excellensmedlen inte fördelades jämställt. Från Forums sida uppmärksammade vi rapportens 
resultat genom att bjuda in till seminarium den 14 juni. Två av rapportens författare, Ulf 
Sandström och Agnes Wold bjöds in. Wold höll själv i föreläsningen och besvarade de frågor 
som ställdes då Sandström fick lämna återbud pga sjukdom. Trettiotalet personer deltog i se-
minariet, med stor spridning över universitetets olika enheter och institutioner.  
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TransHealth in the Nordic Context 
Forum gav stöd i form av informationsspridning och viss samfinansiering vid arrangemanget 
om TransHälsa 12 okt. Tema Genus var initiativtagare, och de initierade i samband med 
workshopen ett nätverk för forskare inom detta område. 
 
Kvinnor, män och alla vi andra  
29 nov bjöd sex myndigheter in till öppet arrangemang på Nationernas Hus med Sara 
Lund/Claes Schmidt om hur normer och värderingar styr våra liv. Forum, tillsammans med 
SLV, kunde erbjuda LiUs anställda 200 platser vid arrangemanget. 
 
Föredrag med lunch 
Forum och Studentprästen samarrangerade under året sex stycken lunchföredrag: 
25/1: Finns det hopp för FN’s klimatförhandlingar? Björn-Ola Linnér, professor, LiU 
8/3: På tvärs mot heteronormer. Om queerteori och teologi. Malin Ekström & Peter Forsberg, 
doktorander vid Uppsala universitet 
5/4: Att prata strunt är inte det sämsta! Viveka Adelswärd, professor em, LiU 
27/9: Hur kan den sociala miljön påverka vår hälsa? Tomas Faresjö, professor, LiU 
25/10: Den goda viljan – internationellt arbete på gott och ont. Fredrik Olofsson, studentpräst 
8/11: Mötet med det ofattbara… Lilian Ralphsson, chef för Flyktingmedicinskt centrum 
 
Arrangemangen var välbesökta och planering inför nästa år är påbörjad. 
 
Deltagande i konferenser 
Anna Fogelberg Eriksson deltog i och presenterade paper vid den internationella konferensen 
Paradoxes of Gender in Academic and Scientific Organisations, Örebro universitet 20-21 okt. 
 
Forum var representerat av hela sex delegater vid den Nationella jämställdhetskonferensen för 
universitet och högskolor, Örebro universitet 21-22 nov. Elisabeth Samuelsson, Roger Klinth, 
Anna Fogelberg Eriksson samt tre ledamöter från styrelsen, Stina Backman, Susanne Kreitz-
Sandberg samt Gerd Rönndahl, deltog. 
 
Genusakademi vid LiU 
Under 2006-2007 genomfördes en inventering och kartläggning av genusforskning på LiU, 
som en del av ett uppdrag från Filosofisk fakultet (Lykke m fl, 2007). En slutsats i kartlägg-
ningen var att genusforskningen vid LiU var bred, djup och omfattande; och att genusforsk-
ningen dels förekom inom institutionaliserade miljöer, dels integrerat som perspektiv inom 
ämnesområden och andra tvärvetenskapliga temamiljöer. Snart fem år efter denna kartlägg-
ning kan vi konstatera att slutsatserna fortfarande gäller, men det kan ändå finnas 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 ini-
tierat en diskussion om LiU också skulle kunna utveckla en ”genusakademi”. Syftet med en 
genusakademi vid LiU skulle vara att stärka och synliggöra genusforskningen vid Linköpings 
universitet. 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 
disputerade 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 genus-
forskningsmiljöer, men det är även centralt med utbyte och samverkan för dem som redan 
befinner sig i institutionaliserade genusmiljöer. 
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Inbjudan till Genusakademin skickades i november ut till forskare vid LiU som under perio-
den 2005-2011 registrerat någon publikation med sökordet ”gender”. Invigningen av Genus-
akademin sker under våren 2012. 
 
Internationella kontakter, internationella besök till Forum 
Under året har Forum tagit emot flera internationella besökare. 
29/4: Stina Backman tog emot professor Xiao Wei, Professor of Tsinghua University, för att 
utbyta erfarenheter om genusforskning. 
5/5: Antje Bahnik, jämställdhetshandläggare vid Göttingens universitet, besökte SLVs Re-
sursgrupp för jämställdhet och genus, samt Forum. Elisabeth Samuelsson informerade om 
LiUs satsning på genuslektorer och berättade om Forums verksamhet. 
17/5: Pinar Acar, Middle East Technical Univesity, Ankara, Turkiet besökte tillsammans med 
professor Elisabeth Sundin Forum för att utbyta erfarenheter och diskutera utbytesmöjlighe-
ter. 
Under våren arrangerade Forum dessutom ett seminarium på temat jämställdhet för interna-
tionella utbytesstudenter vid Linköpings universitet. 
 
Rum och rörelse: vänbok till Forum samt jubileumskonferens 
Forum har under mer än 25 år haft ett eget rum vid Linköpings universitet. Forum har funge-
rat som en intellektuell och rumslig mötesplats för genusintresserade som rört sig i och genom 
Forum. Detta firade vi under året med författande av en vänbok till Forum, samt bokrelease 
och jubileumsfestligheter 1 december. Stina Backman, som tog initiativ till vänboken, har 
varit redaktör och lett arbetet med färdigställandet av boken. 
 
Med utgångspunkt i Forum i Linköping skrev vi en bok som även handlar om hur genusve-
tenskapen utvecklats nationellt. Hur gick det till när Forum i Linköping och andra fora i Sve-
rige bildades? Hur kan forumorganisationerna förstås ur ett organiseringsperspektiv? Hur har 
grundutbildningen i genusvetenskap utvecklats? Hur har böcker och boksamling spelat roll i 
Forums verksamhet? Hur kan relationen mellan genusvetenskap och jämställdhet hanteras? 
Vilka utmaningar står genusvetenskapen och jämställdhetsarbetet inför? 
 
Bland författarna finns Stina Backman, vänbokens redaktör; fyra av Forums föreståndare ge-
nom tiderna Ulla Tibelius, Elisabeth Sundin, Helena Wedborn, Anna Fogelberg Eriksson; 
Renée Frangeur, tidigare lektor vid Forum; och Roger Klinth, ordförande för Forums styrelse. 
 
Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, deltog i jubile-
umsfirandet och kommenterade bokens innehåll. Närmare 50 personer deltog i firandet 1 dec, 
som blev väldigt lyckat! 
 
Vänboken kommer också att publiceras elektroniskt via LiU Electronic Press/DiVA. 
 
Uppdragskurs 
Under året har Forum diskuterat och förhandlat med SKL om en anpassning och utveckling 
av uppdragskursen Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv, som under 2010 
genomfördes på uppdrag av JÄMI. SKL har dock inte fattat beslut i frågan. 
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Equality, Growth and Sustainability – do they mix?  
Forum anordnade konferensen Equality, Growth and Sustainability –do they mix? vid LiU 25-
26 november 2010. Arrangörs-/styrgrupp för konferensen bestod av representanter för Forum, 
Tema Genus, Vinnova, JÄMI, FAS samt Temagruppen för likabehandling. Vinnova, Jämi, 
FAS, Temagruppen för likabehandling, Filosofiska fakulteten, SKL samt Wennergrenstiftel-
sen gav bidrag till genomförande av konferensen. I januari 2011 träffades styrgruppen för att 
utvärdera konferensen och diskutera dess eventuella fortsättning. Styrgruppen var mycket 
nöjd med Forums insatser och styrgruppen vill arbeta för en fortsättning för konferensen. Ge-
nom konferensen har Forum etablerat ett värdefullt nätverk och fått erfarenheter av att 
genomföra internationella arrangemang. Många av Forums kontakter bland LiU-anställda har 
hjälpt oss som värdar under konferensen och varit ett bra stöd för oss. Forum har under 2011 
haft redaktörskapet för ”conference proceedings” som under året publicerades elektroniskt via 
LiU Electronic Press, även som del i Forums skriftserie. Direktlänk till konferenspublikatio-
nen: http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=058 
Forum lämnade i maj över konferensstafettpinnen till Luleå Tekniska Universitet som plane-
rar att genomföra konferensen under 2013. 
 
Samverkan inom LiU 
Forums samverkan inom LiU har bland annat inneburit samarbete med genuslektorerna, del-
tagande i SLVs resursgrupp för jämställdhet och genus samt samarbete med Tema Genus. 
LiUs koordinator för jämställdhetsgruppen, Ann-Christin Gustafsson, som varit en samar-
betspartner för Forum under många år gick i pension 1 dec. Nya kontakter behöver alltså eta-
bleras då efterträdaren tillträder. 
 
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%). Stina 
Backman har under året varit projektanställd (25%) för att arbeta med Forums jubileums-
skrift. Styrelseordföranden, Roger Klinth, universitetslektor vid IBL och utbildningsledare för 
utbildningsvetenskap, arvoderades med 10%.  
 
Styrelsearbete  
Under året har Forums styrelse sammanträtt fyra gånger. Det tredje mötet ägnades åt diskus-
sioner och strategiska prioriteringar av Forums arbete inför kommande verksamhetsår. Styrel-
sen består av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter från LiUs fyra fakultetsområden; 
en studeranderepresentant; en facklig representant samt två övriga deltagare bestående av Fo-
rums personal. Bland ledamöterna finns två av LiUs genuslektorer representerade. Under året 
har ett antal fyllnadsval genomförts då flera ledamöter avsagt sina styrelseplatser pga tids-
brist. Könsfördelning bland fakulteternas lärarrepresentanter: 9 kvinnor, 7 män. 
 
 
Linköping 2011-12-20 
 
Anna Fogelberg Eriksson 
Föreståndare 
Forum för genusvetenskap och jämställdhet 
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