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Verksamhetsberättelse 2015 

 

Aktiviteter under året 

 

Filmprojekt 

Året inleddes med ett filmprojekt. Åsa-Karin Engstrand, Elisabeth Samuelsson, 

Kristina Karlsson (SLV), Dag Haugum och studentrepresentanten i Forums styrelse 

Emma Rydén arbetade med filmidéer under våren. Den slutliga filmen ”Visste du 

att…” producerades slutligen av Dag Haugum. Filmen lyfter fram händelser och 

årtal vilka speglar framsteg inom arbetet med mänskliga rättigheter, lika villkor och 

jämställdhet. Filmen har spridits via LiU:s Twitter och Forums hemsida. 

 

6 mars: Att vara människa-om romers plats i världen  

 
Den 6 mars arrangerades en temadag om romer på stadsbiblioteket. Emir Selimi, 

Unga romer, berättade om romernas historia, kultur och nutid. Josefine Lund 

talade om Crossroads arbete för EU-migranter. Majgull Axelsson berättade om sin 

bok "Jag heter inte Miriam". Dagen avslutades med ett samtal mellan 

presentatörerna och moderator Pia Laskar, LiU. Arrangemanget var ett samarbete 

med Strategigruppen för Lika Villkor och Linköpings Stadsbibliotek. 

 

HBTQ -serien 

I samverkan med Strategigruppen för Lika Villkor och RFSL arrangerades en 

programserie för HBTQ-intresserade. Förutom programpunkterna nedan startades 

också en bokcirkel tillsammans med Linköpings stadsbibliotek: Läsa queert. 

 

Program: 

29 januari: Temakväll på Joy: Signe Bremer berättade om sin avhandling 

”Kroppslinjer: Kön, trans-sexualism & kropp i berättelser om könskorrigering” och 

sitt projekt Den könsbinära staden. 

26 februari: Temakväll på Joy: Lisa Guntram berättade om sin avhandling 

”Ambivalent ambiguity? A study of how women with ’atypical’ sex development 

make sense of female embodiment” 

11 mars berättade Jenny Björklund om sin bok ”Lesbianism in Swedish Literature: 

An Ambiguous Affair” 

26 mars: Temakväll på Joy: Projektet I’m Every Lesbian med konstnären Sofia 

Hultin 

29 april: Emil Åkerö: föredrag: HBTQ och kärlekens normer, LiU. 

2 maj: Norrköping Pride: Samtal mellan Mats Strandberg och Jenny Jägerfeld om 
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aktivism och queera inslag i romanerna Cirkeln och Jag är så jävla easy going. 

3 september: ”Queera läsningar-vad är det och vad är det bra för?” Föreläsning med 

Ann-Sofie Lönngren, forskare, Uppsala universitet, Linköpings stadsbibliotek 

4 september: Sveriges förenade gaystudenter SFQ presenterade rapporten ”Avslöja 

heteronormen”, LiU 

11 september: Filmvisning av den engelska versionen av ”Nånting måste gå sönder” 

av Ester Martin Bergsmark. Samtal med Bergsmark och Wibke Strauss, forskare, 

Karlstads universitet. Samarrangemang med Kårrullen, LiU. 

25 november ”Mordhot, priser och allt som händer ett hockeylag som spelar i 

regnbågsfärger, föredrag av Johan Köhler från Kiruna IF, Linköpings stadsbibliotek 

(startskott för Idrott för vem-serien, se nedan). 

 

Genusakademin Student 

Forum startade under hösten, tillsammans med Strategigruppen för Lika Villkor, en 

seminarieserie om Genusvetenskapliga klassiker som riktar sig till studenter från 

hösten 2015-hösten 2016. Seminarierna ges på kvällstid. Sjutton studenter anmälde 

sig till serien. Serien inleddes med en öppen, introducerande föreläsning av Anna 

Lundberg, Tema Genus. 

 

Program:  

21 september, Jörgen Ödalen (universitetslektor, IEI), Liberalfeminism 

19 oktober, Roger Klinth (docent, Tema), Patriarkat 

23 november, Elisabeth Sundin (professor emerita, IEI) Kön/Genussystem 

7 december, Åsa-Karin Engstrand (föreståndare, Forum), Homosocialitet 

 

Utbildning 

28 maj: Åsa-Karin Engstrand medverkade, tillsammans med Stina Backman, i en 

workshop om jämställdhet och genus för ett företagarnätverk i Sydsverige. 

 

Kalasmottagningen 

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

september. 

 

 

Övrigt 

Åsa-Karin Engstrand har samarbetat med Lika villkor om en enkät, Kartläggning av 

tjänstekonstruktion, som ska skickas till samtliga lektorer på LiU under 2016. 

Engstrand medverkade 23 januari i Radio Östergötland och kommenterade 

fenomenet Frufridagen. Engstrand blev intervjuad 16 juni av Hem och Hyra 

angående representationen kvinnor/män i kommunalpolitiken. 
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Samuelsson har representerat Forum i Lika Villkors resursgrupp för genus och 

jämställdhet.  

 

Den 22-23 oktober deltog Ulrica Engdahl Tollin och Elisabeth Samuelsson på 

den nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor, i Uppsala.  

(Tidigare år har konferensen haft namnet Nationella jämställdhetskonferensen 

för universitet och högskolor). 

 

Följande föreläsningar erbjöds i plenum: HBT; normer och förebyggande 

arbete med Carlos Diaz, RFSL Islamofobi med Mattias Gardell, Professor, 

Uppsala universitet. En jämställd akademi, Helene Hellmark Knutsson, 

Minister för högre utbildning och forskning. Svenska erfarenheter i EUs 

jämställdhetsprojekt, Minna Salminen Karlsson, Forskare, och Nina Almgren, 

Jämställdhetsspecialist, Uppsala universitet. Fördomar eller fakta? Ett kritiskt 

perspektiv på vetenskapen kring könsskillnader. Isabell Dussauge, och Malin 

Ah-King, Forskare, Uppsala universitet. 

 

Engdahl Tollin och Samuelsson deltog även på sessionerna om 

 Nationella minoriteter, Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk, 
Uppsala universitet och  

 Tillgänglighet och Funktionalitet, Fredrik Lindgren. Projektledare 
tillgänglighet, Uppsala universitet 
 

 

Forum inledde 2015 ett samarbete med Länsstyrelsen (Tomas Wetterberg) och 

Östergötlands IF (Jessica Persson) kring en föreläsningsserie om idrott och 

jämlikhet – ”Idrott för vem?” Serien inleddes den 25 november med föreläsningen 

av Johan Köhler (se ovan).  Mot slutet av 2015 har fokus legat på att förbereda en 

halvdagskonferens på Internationella kvinnodagen, den 8 mars. Titeln på 

arrangemanget är ”I samma division: villkor för kvinnors idrottande”. Under våren 

och hösten 2016 planerar Forum för tematiska nedslag, t.ex. hbtq, mångfald och 

funktionsnedsättning och tillgänglighet inom idrotten.  
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Forums personal 

Personalen vid Forum har under året bestått av Elisabeth Samuelsson, koordinator 

(motsvarande 30 procent av heltid), samt Åsa-Karin Engstrand, föreståndare (20 

procent). Styrelseordförande, Stina Backman, Tema Genus, arvoderades med 10 

procent. Ulrica Engdahl Tollin arbetade 20 procent. Barbro Axelsson, Tema, har 

fungerat som administrativt stöd med budgetarbetet (5 procent). 

 

Styrelsearbete  

Under året har Forums styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Styrelsen bestod 

under året av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter från LiU:s fyra 

fakultetsområden; en studeranderepresentant; en facklig representant samt två 

övriga deltagare ur Forums personal. Bland ledamöterna finns samtliga LiU:s 

genuslektorer representerade. Könsfördelningen bland ordinarie ledamöter var vid 

årets slut jämn (1 vakant plats per december). 

 

 
 

 

 

 

 


