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En	  illasittande	  kalaskostym	  
	  
I	  augusti	  i	  år	  enades	  samtliga	  FNs	  medlemsnationer	  om	  17	  utvecklingsmål	  inför	  2030.	  
Det	  femte	  målet	  i	  ordningen	  är	  att	  uppnå	  jämställdhet	  mellan	  könen	  samt	  att	  stärka	  
kvinnors	  och	  flickors	  rättigheter	  över	  hela	  världen.	  Det	  är	  ett	  mycket	  modigt	  och	  högt	  
ställt	  mål	  som	  världens	  nationer	  nu	  enats	  kring	  och	  det	  kräver	  en	  kraftsamling	  från	  
staternas	  sida.	  All	  offentlig	  verksamhet	  måste	  nu	  genomsyras	  av	  detta	  och	  för	  att	  klara	  
utvecklingsmålen	  måste	  vi	  alla	  ta	  in	  och	  använda	  den	  kunskap	  som	  finns	  samlad	  vid	  våra	  
lärosäten.	  
Med	  det	  här	  stycket	  hade	  jag	  tänkt	  inleda	  min	  föreläsning	  om	  samhällsutmaningsdriven	  
forskning	  som	  jag	  var	  inbjuden	  att	  hålla	  i	  samband	  med	  Umeå	  universitets	  50-‐
årsjubileum.	  Som	  genusforskare	  vid	  Humanistiska	  fakulteten	  skulle	  jag	  inför	  
allmänheten	  förklara	  vilken	  reserv	  av	  expertis	  kring	  dessa	  frågor	  som	  Umeå	  universitet	  
härbärgerar	  och	  hur	  lärosätet	  tar	  sig	  an	  utmaningen	  att	  skapa	  en	  jämställd	  värld	  till	  
2030.	  Nu	  väljer	  jag	  istället	  av	  avstå	  från	  att	  delta	  i	  jubileet,	  eftersom	  universitet	  valt	  att	  
marknadsföra	  det	  på	  ett	  sätt	  som	  går	  stick	  i	  stäv,	  såväl	  med	  FN:s	  målförklaring	  som	  med	  
de	  grundläggande	  värderingar	  om	  jämställdhet	  mellan	  könen	  som	  i	  alla	  fall	  jag	  alltid	  har	  
trott	  att	  universitetet	  stod	  bakom.	  
En	  månad	  efter	  att	  världens	  nationer	  samlats	  kring	  den	  globala	  utmaningen	  att	  avskaffa	  
all	  diskriminering	  på	  grundval	  av	  kön,	  lanserade	  Umeå	  universitet	  
marknadsföringskampanjen	  inför	  sitt	  50-‐årsjubileum.	  I	  materialet	  som	  publicerades	  på	  
universitetets	  hemsida	  återfanns	  en	  tidslinje	  över	  dess	  50-‐åriga	  historia.	  Ingen	  enda	  av	  
de	  kvinnor	  som	  varit	  verksamma	  vid	  lärosätet	  nämndes	  vid	  namn	  på	  linjen	  förrän	  
Emanuelle	  Charpentier	  dök	  upp	  med	  namn	  och	  bild	  år	  2011.	  I	  VK	  den	  4/9	  
uppmärksammade	  jag	  problemet	  tillsammans	  med	  mina	  kollegor,	  Annelie	  Bränström-‐
Öhman	  och	  Julia	  Pennlert.	  Jag	  förklarade	  hur	  problematiskt	  det	  är	  för	  mig	  att	  under	  
jubileet	  hävda	  att	  universitetet	  tar	  sig	  an	  utmaningen	  att	  uppnå	  FNs	  feministiska	  
målsättning,	  om	  de	  väljer	  att	  framställa	  vår	  egen	  historia	  på	  ett	  sätt	  som	  så	  tydligt	  
nedvärderar	  kvinnliga	  medarbetares	  insatser	  vid	  lärosätet	  under	  dessa	  50	  år.	  
Jag	  förstår	  att	  det	  inte	  ligger	  något	  ont	  uppsåt	  bakom	  det	  sätt	  tidslinjen	  utarbetades,	  
snarare	  kortsiktighet	  och	  okunskap.	  Därför	  bad	  jag	  de	  ansvariga	  rätta	  till	  misstaget	  
genom	  att	  ta	  ned	  tidslinjen.	  Utifrån	  flerårig	  erfarenhet	  av	  forskning	  inom	  det	  
kvinnohistoriska	  fältet	  vet	  jag	  att	  en	  mer	  genusmedveten	  beskrivning	  av	  universitetets	  
historia	  kan	  kräva	  framförhållning,	  kunskap	  och	  kritisk	  medvetenhet.	  Istället	  för	  att	  
lyssna	  på	  mitt	  råd	  har	  universitetets	  ledning	  valt	  att	  bevara	  tidslinjen.	  
Kommunikationschefen	  vid	  Umeå	  universitetet	  avfärdade	  också	  i	  VK	  mina	  kollegors	  
kritik	  med	  det	  obegripliga	  argumentet	  att	  tidslinjen	  inte	  är	  en	  skrift,	  eftersom	  den	  är	  
publicerad	  i	  ett	  digitalt	  format.	  	  
Ledningens	  beslut	  ställde	  medarbetarna	  på	  kommunikationsenheten	  inför	  det	  svåra	  
uppdraget	  att	  på	  bara	  några	  dagar	  vaska	  fram	  kvinnor	  till	  tidslinjen.	  Precis	  som	  väntat	  
ger	  resultatet	  intrycket	  av	  ett	  halvfärdigt	  provisorium.	  Manskavalkaden	  på	  tidslinjen	  är	  
intakt,	  med	  undantag	  för	  ett	  par	  kvinnonamn	  och	  prinsessan	  Sibylla	  som	  samtliga	  utan	  
bild,	  får	  stå	  som	  alibin	  för	  alla	  de	  kvinnor	  som	  gått	  obemärkta	  förbi	  genom	  ”50	  år	  av	  
nytänkande”.	  Inte	  ens	  när	  socionomutbildningen,	  tandsköterskeutbildningen	  eller	  
kvinnovetenskap	  nämns	  lyckas	  man	  presentera	  en	  enda	  kvinna	  med	  namn	  och	  bild.	  
Den	  här	  framställningen	  av	  Umeå	  universitets	  50-‐åriga	  historia	  är	  inte	  bara	  felaktig	  och	  
oansvarig.	  Den	  är	  också	  en	  ovärdig	  inramning	  av	  den	  kommande	  veckans	  festligheter.	  
Precis	  som	  askungen	  i	  sagan	  vill	  jag	  vara	  fin	  när	  jag	  går	  på	  fest.	  Därför	  tackar	  jag	  nej	  till	  
den	  omoderna	  och	  mycket	  illasittande	  kalaskostym	  som	  universitetet	  har	  att	  erbjuda.	  
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