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Allmänt 

Föreståndare för Forum var som föregående år, docent Åsa-Karin Engstrand, lektor vid företagsekonomi, IEI. 

Docent Helen Peterson, Tema Teknik och social förändring ersatte Anna Fogelberg Eriksson som ordförande 

per den 1/1. 

Aktiviteter under året 

Kerstin Hesselgren-den gränsöverskridande politikern 

Den 6 mars presenterade fil. dr Renée Frangeur sin bok om Kerstin Hesselgren vid ett seminarium i Tema-

huset. Seminariet arrangerades tillsammans med Genusakademin vid LiU. Ett 15-tal besökare kom på 

seminariet. 

Internationella kvinnodagen 

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

lunch med föredrag där länspolismästare Ulrika Herbst talade om rekrytering och mångfald. Evenemanget 

hölls i Kårallens skrivsal på Campus Valla och lockade ett 50-tal åhörare. 

Nakna sanningar: En konferens om klimat och genus 

Den 9 april arrangerades klimatkonferensen Nakna sanningar i samverkan med Strategigruppen för Lika 

Villkor på LiU, Centrum för klimatpolitisk forskning samt Tidskrift för genusvetenskap. Konferensen hölls på 

Visualiseringscentrum i Norrköping och ett hundratal deltagare kom. 

Konferensens program bestod av filmvisning av En Varmare Värld, med Ola Uhrkvist, doktorand på Tema 

Vatten vid Linköpings Universitet som berättade om arbetet med filmen. Under punkten Integrera genus i 

klimatanpassningen berättade Karin Edvardsson Björnberg, forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 

om Climatools, en grupp forskare som har arbetat med att utveckla verktyg som kan användas för att 

underlätta det lokala klimatanpassningsarbetet. Ett av delprojektet syftade till att öka arbetet med att 

integrera genus i klimatanpassningen.  Doktoranden Malin Henrikssons redogjorde för sin analys av hur 

kommunala planerare i Helsingborg tolkar och konstruerar föreställningar om hållbart resande, hållbara 

resenärer och hållbara färdsätt. Under rubriken Ekomodern maskulinitet – eller historien om hur Arnold 

Schwarzenegger blev 2000-talets miljöhjälte, talade Martin Hultman, forskare vid Umeå Universitet om hur 

Arnold Schwarzeneggers olika identiteter blir en resa i ekomodern maskulinitet. 

Under rubriken Möt författarna berättade Birgitta Rydhagen, Blekinge tekniska högskola och Shora Esmailian, 

författare och journalist, om sina böcker Genus och miljö och Ur askan - om människor på flykt i en varmare 

värld. 

Konferensen avslutades med en paneldebatt med följande deltagare: AnnaKarin Unger, miljöstrateg vid 

Linköpings universitet; Stellan Jacobsson, marknadsdirektör vid Tekniska verken i Linköping; Gunvor G 

Ericson, jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet; Anders Carlsson, forskningskommunikatör vid 

avdelningen Industriell miljöteknik, Linköpings universitet; Linda Malmén, samordnare vid sekretariatet för 

miljömål och klimat på Länsstyrelsen i Östergötland. Konferensen har filmats och finns på Forums hemsida. 

Det temanummer som låg till grund för konferensen finns på Tidskrift för genusvetenskaps hemsida 

(www.tegeve.se). 

Norrköping Pride 

Maria Sveland presenterade sin bok Hatet-en bok om antifeminism. Efter presentationen samtalade Sveland 

med Forums föreståndare och svarade på frågor från publiken. Seminariet hölls på Arbetets museum i 

Norrköping. Ett sjuttiotal åhörare kom. 

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

Linköpings Regnbågsvecka 

Den 6 september arrangerade Forum tillsammans med Lika Villkor en lunch-standup med Moa Svan. 140 

personer hade anmält sig till arrangemanget i C-huset, Campus Valla. 

Genusakademin 

Genusakademin arrangerade två seminarier under hösten, det första med Anna Wahl, gästprofessor på Tema 

Genus, som presenterade boken Män har varit här längst, skriven tillsammans med Sophie Linghag. Det 

andra seminariet handlade om bildanalys. Malin Henriksson, doktorand vid Tema Teknik och social 

förändring, berättade om hur hon använt bildanalys i sin studie av hur kommunala planerare ser på hållbara 

resenärer. Jenny Appelkvist, doktorand i företagsekonomi, IEI, delade med sig av sina erfarenheter av en 

analys av vilka djur som återfinns i bilder av kvinnor resp. män som veterinärer i Svensk veterinärtidning. 

Susanne Kreitz-Sandberg, genuslektor på Utbildningsvetenskap, informerade i sammanhanget om en aktuell 

studie som problematiserar vilka bilder som används på Linköpings universitet. 

Lunch med föredrag 

Under hösten arrangerades två luncher med föredrag i Kårallens skrivsal. Professor Elin Wihlborg föreläste 

om livspusslet och vilka strategier som kan användas för att klara av detsamma. Mariette Larsson, LiU:s 

kommunikationsdirektör, föreläste om LiU:s nya kommunikationsstrategi, där hon bl.a. lyfte fram vikten av 

enhetlighet när det gäller logotyper. 

Övrigt 

Konferens En gränslös akademiker? samt enkät om internationalisering 

Under hösten har Forum arbetat med konferensen En gränslös akademiker? som går av stapeln 8 april 2014. 

Inför konferensen har Forum i samarbete med genuslektor Stina Backman utarbetat en enkät som skickats ut 

till lärare och forskare vid LiU för att undersöka graden av internationalisering utifrån bl.a. kön och position. 

Deltagande vid konferenser 

Den 17: oktober deltog Forums föreståndare och koordinator på konferensen ”Se sambandet – mellan våld 

mot människor och våld mot djur ”. Veterinärer, poliser, socialarbetare och forskare, liksom personal som 

arbetar inom Kvinnojourerna berättade hur man arbetar med dessa frågor. 

Forums koordinator representerade Forum vid den Nationella jämställdhetskonferensen för universitet och 

högskolor, 19-20 november vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Samverkan externt 

Forum inledde under hösten ett samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland och som ett första led i detta 

samarbete redogjorde Forums föreståndare för LiU:s jämställdhetsarbete i samband med att Delegationen 

för jämställdhet i arbetslivet besökte Länsstyrelsen i september. Med på mötet var även representanter för 

Arbetsförmedlingen, Östsam, Combitech och LRF. 

Forum samarbetade också med Länsstyrelsen under hösten om ett samarrangemang inför 8 mars 2014. 

I början av november var Forums föreståndare på nationellt möte med andra centrumbildningar/nätverk för 

genusforskning. Medverkade gjorde Eva-Maria Svensson och Kajsa Widegren, Centrum för genusforskning, 

Göteborgs universitet; Lena Gemzöe, Genusakademin, Stockholms universitet; Pia Laskar, 

Tema Genus, Linköpings universitet och Svenska genusforskarförbundet; Cecilia Nahnfeldt, Centrum för 

genusforskning, Karlstad universitet; Jimmy Sand, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs 

universitet; Fanny Ambjörnsson, Genusakademin, Stockholms universitet. 

Respektive organisation redogjorde för syfte med verksamheten, resurser, organisering och hur 

organisationerna kan göras mer synliga i olika sammanhang. Det stod klart att verksamheterna skiljer sig åt, 
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mycket beroende på om man ägnar sig åt forskning eller inte, samt vilken finansering som finns att tillgå. 

Förhoppningsvis kommer organisationerna att kunna samverka framöver med syfte att ytterligare synliggöra 

verksamheterna. 

  

Samverkan inom LiU 

Forums samverkan inom LiU har bland annat inneburit samarbete med genuslektorerna, deltagande i SLVs 

resursgrupp för jämställdhet och genus samt samarbete med Tema Genus. Ett konkret resultat av detta 

samarbete är att samtliga parter kommer att representera LiU vid Nordiskt Forum i Malmö i juni 2014. 

Nordiskt Forum arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, 

Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking. 

Under konferensen möts kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, 

representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på 

de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett 

jämställt samhälle. 

Forum har också fortsatt sin samverkan med Kyrkan på universitetet. Forum har också gett input till 

jämställdhetsavsnittet i LiU:s årsredovisning. 
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