
Verksamhetsberättelse 2012 

 

Allmänt 

I januari tillträdde docent Åsa-Karin Engstrand, lektor vid företagsekonomi, IEI, som ny 

föreståndare. Den tidigare föreståndaren Anna Fogelberg Eriksson efterträdde Roger Klinth 

som ordförande.  

Aktiviteter 

Internationella kvinnodagen 

På internationella kvinnodagen 8 mars hade Forum, tillsammans med Kyrkan på universitetet, 

ett välbesökt arrangemang kallat Möt makten. LiU:s rektor Helen Dannetun talade om de 

utmaningar som LiU står framför. En utmaning handlar om att få studenter, dels inom 

Sverige, dels från andra länder, att välja just LiU som lärosäte. Dannetun påpekade också 

vikten av att LiU präglas av mångfald och är en jämställd arbetsplats. NuLinks VD Yvonne 

Rosmark gav en personlig reflektion kring sina erfarenheter av att inneha olika positioner med 

makt. Landshövding Elisabeth Nilsson diskuterade hur Östergötlands näringsliv står sig i ett 

internationellt perspektiv. Linköpings borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt avslutade med att 

redogöra för vikten av och kommunens nyligen startade arbete med mänskliga rättigheter. 

Talarna fick ta emot frågor från åhörarna, vilka för dagen utgjorde en blandad publik, med 

avseende på såväl kön som ålder och sysselsättning.  

Jämställdhetskonferens: Vår älskade jämställdhet 

Den 2 april var dags för jämställdhetskonferensen, Vår älskade jämställdhet-vid vägs ände 

eller finns vägar framåt? Konferensen arrangerades i samverkan med LiU:s Lika Villkor, 

Nationella sekretariatet för genusforskning samt Tidskrift för genusvetenskap.  

En central fråga för konferensen var om jämställdhetsbegreppet har spelat ut sin roll eller om 

det fortfarande är ett användbart begrepp? Närmare 100 deltagare kom till konferensen på 

Campus Valla; praktiker, representanter från näringslivet, civilsamhället, politiska 

organisationer och akademiker – alla intresserade av att ta sig an diskussionen om 

jämställdhet och jämställdhetsbegreppet. En skriftlig dokumentation har gjorts av 

konferensen. 

Genusmaraton: Hör och häpna! Forskare på stan 

Ett så kallat ”genusmaraton” genomfördes på Konsthallen Passagen, den 3 maj, i samverkan 

med Lika Villkor. Femton forskare från LiU presenterade forskning med genusperspektiv 

mellan under eftermiddagen och kvällen. Arrangemanget blev mycket uppmärksammat i 

media, se vidare under rubriken Forum i media.  

Pridefestivalen, Norrköping 
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Forums föreståndare agerade moderator under ett samtal om surrogatmödraskap med RFSL:s 

ordförande Ulrika Westerlund och doktorand Marie-Louise Holm, Tema Genus. Seminariet 

hölls på Arbetets museum i Norrköping. 

7th Conference on Gender Equality in Higher Education i Bergen, Norge 

I slutet av augusti var Forum, två av genuslektorerna och Lika Villor på konferens om genus i 

högre utbildning i Bergen (7th Conference on Gender Equality in Higher Education). Vi 

presenterade ”LiU-modellen” för jämställdhetsintegrering. Förutom jämställdhetsintegering 

och jämställdhetsfrågor i allmänhet fokuserade konferensen på teman som den finansiella 

krisen, autonomireformer, fokus på ”excellens” och karriärmöjligheter. 

Kalasmottagningen 

Forum fanns på plats på LiU:s mottagning för de nya studenterna i början av september. 

Från kvinnokultur till ett nordiskt kvinnouniversitet 

I början av september föreläste professor emerita Berit Ås om bakgrunden till 

härskarteknikerna. Arrangemanget hölls på Arbetets museum och lockade ett 50-tal åhörare. 

Kick-off för Genusakademin 

I september startade Forum upp nätverket Genusakademin, som samlar genusforskare på LiU. 

Anna Wahl, gästprofessor på Tema Genus, kommer tillsammans med Forums föreståndare att 

leda verksamheten under två år. 

Lunch med föredrag 

I samverkan med Kyrkan på universitetet arrangerade Forum den 13 november ”Det nya 

universitetet” där universitetsarkitekt Karolina Ganhammar redogjorde för planerna för 

ombyggnaden av Campus Valla. 

Jämställda svenska män 

Den 29 november arrangerades seminariet Jämställda svenska män. Vi hade tre 

programpunkter: Vad har jämställdhet med män att göra? med Bengt Westerberg, LiU:s 

styrelseordförande, Goda män och andra män, med Lucas Gottzén, lektor i socialt arbete, LiU, 

samt Man i machofabriken, med Tomas Wetterberg, ordförande i Män för jämställdhet. 

Tyvärr blev Tomas Wetterberg tvungen att lämna återbud p.g.a sjukdom, han ersattes dock av 

Roger Klinth som talade om pappaledighet.  

Genusinkludering-hur gör vi 

11 december arrangerades ett nationellt nätverksmöte kring jämställdhet och genus i 

lärarutbildningar i samverkan med Genuslektorn vid utbildningsvetenskap och Lika Villkor. 

Forum i media 
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Inför Jämställdhetskonferensen 2 april hade Corren en intervju med Forums föreståndare. På 

Genusmaraton den 3 maj sände Radio Östergötland. En insändare publicerades samma dag i 

Corren under rubriken Genusforskning vid LiU håller världsklass, undertecknad av rektor, 

dekanus på Filfak, avdelningschefen på Tema Genus, samt Forums föreståndare. Dagen efter 

hade Corren ett reportage om tillställningen. 

Artikel om Forum och genuslektorerna publicerades under hösten i Genusperspektiv.  

En intervju med Bengt Westerberg i samband med Jämställda svenska män publicerades i 

Corren. 

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. 

Nya kontakter har också etablerats mellan forskare med intresse för genusperspektiv genom 

inrättandet av Genusakademin. Forum har också fortsatt sin samverkan med Kyrkan på 

universitetet. 

Forums personal 

Den fasta personalen vid Forum har under året bestått av Elisabeth Samuelsson, koordinator 

(motsvarande 50% av heltid), samt Åsa-Karin Engstrand, föreståndare (35%). 

Styrelseordföranden, Anna Fogelberg Eriksson, universitetslektor vid IBL, arvoderades med 

10%.  Barbro Axelsson, Tema, har fungerat som administrativt stöd med budgetarbetet (5%). 

Styrelsearbete  

Under året har Forums styrelse sammanträtt fyra gånger. 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 två av LiUs genuslektorer representerade. Könsfördelningen bland 

ordinarieledamöter var vid årets slut 7 kvinnor, 2 män (1 vakant plats per december). 

Övrigt 

Under året har Forum infört elektroniskt nyhetsbrev samt börjat använda Facebook som 

kommunikationskanal. Forum deltog på konferensen Jämställdhet i en autonom högskola vid 

KTH, 14-15 november. 

Under hösten inleddes arbetet med 2013 års konferens Nakna sannningar: en konferens om 

klimat och genus. Baserat på erfarenheterna från konferensen i Bergen inleddes också arbetet 

med en konferens om genusperspektiv på internationalisering av högre utbildning samt en 

studie av situationen vid LiU. 
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