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Årsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015
Årsmötet 2014
Föreningens årsmöte hölls den 17 september 2014 på avdelningen för genusvetenskap, SU.
Vid årsmötet var 16 personer närvarande. Sara Haraldsson var mötesordförande, Karin
Gunnarsson, sekreterare, och till justerare utsågs Lisa Burénius Ekström och Soheyla
Yazdanpanah. På mötet valdes verksamhetsårets styrelse, revisorer och valberedning enligt
följande:
Ledamöter
Linn Sandberg, forskare i genusvetenskap, Stockholms universitet (ordförande, omval)
Karin Gunnarsson, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen/CeHum, Stockholms universitet
(vice ordförande, omval)
Carin Göransson, arbetar på SIDA (omval)
Evin Ismail, doktorand i sociologi, Uppsala Universitet (omval).
Lisa Burenius Ekström, studerar på Biskops Arnös författarskola (omval).
Sara Bondesson, doktorand i statsvetenskap, Försvarshögskolan och Uppsala universitet (omval)
Ina Hallström, masterstudent i genusvetenskap, Stockholms universitet (nyval)
Christin Bylund, masterstudent i genusvetenskap, Stockholms universitet (nyval)
Mariana Alves, forskare på Arkitektur- och Designcentrum (nyval)
Merthab Motavvas, filosofi-student vid Uppsala universitet (nyval)
Daphne Arbouz, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings
universitet (nyval)
Anna Hult, doktorand vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH, Stockholm (nyval)
Revisorer
Anna Sandberg (ordinarie)
Ulla Manns (suppleant)
Valberedning
Anna Göthner och Kalle Berggren
Efter mötet talade Klara Regnö, tidigare ordförande och Ekonomie Doktor vid KTH, om sin
avhandling om chefer och deras arbetsvillkor inom kvinnodominerade verksamheter.
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Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 3 protokollförda möten. Däremellan har styrelsen
haft en halvdag lördagen 17/1, då vi arbetade med att lära känna varandra och varandras
idévärldar, prata om förväntningar och visioner med styrelsearbetet och forums verksamhet
det kommande året. Arbetsgruppsmöten och postningsmöten har hållits som inte
protokollförts. Det första och konstituerande styrelsemötet hölls den 14 oktober. Då valdes
Mariana Alves till kassör och Linn Sandberg samt Karin Gunnarsson till ordföranden. Linn
Sandberg utsågs till ansvarig för protokollpärmen. Mariana Alvas och Linn Sandberg valdes
till firmatecknare. Christin Bylund valdes till ansvarig för postfacket. Sara Bondesson och Ina
Hallström utsågs till ansvariga för hemsidan. Samtliga styrelsemedlemmar har gemensamt
ansvar för uppdatering av Forums Facebook-sida. Karin Gunnarsson utsågs till ansvarig för
medlemsregistret.
Föreningen har för närvarande 173 medlemmar. Verksamhetsåret 2014-15 har 84 personer
betalt medlemsavgift. Föreningen har fått 10 nya medlemmar.
I sammanfattning har verksamheten under året bestått i:





Tvärvetenskapliga seminarieserien
Forskarsamtal på Södra teatern
Panelsamtal ”Vilka kroppar och röster får plats i akademin?”
Information via hemsidan, facebook och medlemsutskick via e-post

Tvärvetenskapliga seminarieserien
Det tvärvetenskapliga genusseminarium som varit igång sedan våren 2011 har fortsatt under
detta verksamhetsår i seminarierummet vid genusvetenskapen, Stockholms universitet. Linn
Sandberg har haft huvudansvaret för seminariet under året. Seminariet erbjuder en möjlighet
för feministiska forskare att presentera aktuell forskning och en plats för öppna och berikande
samtal för över disciplingränserna. Under hösten 2014 hölls inget seminarium men under
våren 2015 hölls två välbesökta och mycket uppskattade seminarium.
I april 2015 presenterade Mia Eriksson, doktorand i genusvetenskap vid Göteborgs
universitet, utifrån sin pågående avhandling ”Berättelser om Breivik: Konstruktioner av
maskulinitet, sexualitet, vithet och ålder i begripliggörandet av den norska terroristen”.
Inom ramen för sitt avhandlingsprojekt undersöker Mia Eriksson ett antal böcker och artiklar
som söker förstå och förklara Anders Behring Breiviks agerande den 22 juli 2011. Syftet med
avhandlingen är att undersöka hur Breivik berättas om. I materialet som undersöks
begripliggörs Breivik som någon som misslyckas med att leva upp till de förväntningar som
placeras på den norska, vita, maskulina, heterosexuella och vuxna kroppen. I texterna
reproduceras en västerländsk liberal förståelse av det ”hela subjektet” och den ”autonoma
individen”, vilket leder till att våldet den 22 juli ses som ett resultat av individens oförmåga
att ”bli ett helt subjekt”, ofta uttryckt i termer av en ambivalent sexualitet, feminin
maskulinitet, barnslighet, ”onorskhet”, omänsklighet och avsaknad av en identitet. Mias
presentation engagerade publiken till flera frågor, bland annat kring hur en kan tänka kring
funktionalitet och maskulinitet och diagnoser som Aspbergers. Drygt 20 personer deltog i
seminariet.
I maj 2015 hölls tvärvetenskapliga seminariet i form av ett panelsamtal med titeln ”Hur hippt
är crip? Samtal om crip-teori och kritiska perspektiv på funktionalitet och
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funktionsfullkomlighet i forskning och aktivism” Paneldeltagarna bestod av Christine Bylund,
normkritisk metodutvecklare knuten till den svenska Independent Living-rörelsen samt
skribent och masterstudent i genusvetenskap; professor Don Kulick socialantropolog från
University of Chicago och aktuell med boken Loneliness and Its Opposite: sex, disability and
the ethics of engagement samt Johanna Nyberg master i genusvetenskap, som arbetar dels
som omsorgsassistent på en daglig verksamhet för personer med kognitiva
funktionsvariationer och dels som projektmedarbetare på RFSLs Funkisprojektet. Samtalet
berörde ställningen för kritisk forskning om funktionalitet och statusen för criptheory i sverige
idag. Bland annat diskuterades relationen mellan akademi och aktivism, ståndpunkt och
närvaro och möjligheter till deltagande för personer med icke-normativ funktionsvariation och
hur det påverkar forskningen. Bland paneldeltagarna varierade synen på användbarheten hos
crip-begreppet och crip theory som utgångspunkt.
Då intresset för samtalet var mycket stort bokades en större lokal än ordinarie och ett
femtiotal personer kom, lyssnade på samtalet och ställde frågor. Samtalet spelades in och
finnas att lyssna på på Forums hemsida: http://www.feministiskforskning.se/lyssna-hur-hipptar-crip
Panelsamtal på Södra Teatern, 2 december 2014.
Forum för feministisk forskning anordnade ett forskarsamtal på Mosebacke Etablissemang,
Södra teatern, den 2 december kl 18.00-19.30. Medverkade gjorde Lena Sohl, Linköpings
universitet, René Leon Rosales, Mångkulturellt centrum, Kalle Berggren, Uppsala universitet.
Sadia Hassanen, Mångkulturellt centrum & Stockholms universitet, skulle ha medverkat men
var tyvärr sjuk. Moderator var Anna Göthner. Vid samtalet berördes frågor om det ojämlika
Sverige utifrån nedslag i aktuell forskning. Frågor som diskuterade var : Vad innebär det att
klassresa i Sverige idag och vad det är som gör den uppåtgående klassresan till en samhällelig
favorithistoria? Hur uppkommer och politiseras ungdomsrörelser, som Megafonen, i
socioekonomiskt utsatta förorter? Vilka normer utmanas och iscensätts i svensk hiphop?
Samtalet var välbesökt och uppskattat av deltagarna.
Panelsamtal på Feministiskt forum, 9 maj, 2015:
Vilka röster och kroppar får plats inom akademin?
Forum för Feministisk Forskning ordnade ett panelsamtal om ojämlikhet inom akademin som
delvis byggde vidare på ett panelsamtal med liknande inriktning, då med speciellt fokus på
rasifiering som Forum anordnade 2013. Samtalet lyfte frågor om vem som får och kan ta
plats, med specifikt fokus på villkor, röster och kroppar. I detta samtal hade vi med frågor om
funktion, den sjuka kroppen och transerfarenhet. Panelen innehöll personer på olika nivåer i
det akademiska systemet då maktaspekter påverkar möjligheterna att avancera i akademin.
Deltog i panelen gjorde Christine Bylund, funktionshinderaktivist och masterstudent i
genusvetenskap, Elias Svedberg, masterstudent i genusvetenskap och Fataneh Farahani,
forskare i etnologi. Moderator var Daphne Arbouz. Samtalet var mycket välbesökt, rummet
var fullsatt och flera åhörare uttryckte stor uppskattning efter samtalet. Vi uppmanade också
följare att ställa frågor i förväg på vår Facebook-sida.

Hemsidan och Facebook
Forum har fortsatt att löpande lägga ut information och tipsa om våra aktiviteter på hemsidan.
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Efter diskussion i styrelsen om styrelsemedlemmarnas integritet och känsla av trygghet har
styrelsen beslutat att från och med detta verksamhetsår inte längre göra styrelsens
mötesprotokoll tillgängliga på hemsidan utan dessa ligger istället på Forums interna sidor som
är lösenordsskyddade. Medlemmar som vill ta del av styrelseprotokoll är välkomna att
kontakta styrelsen för att få tillgång till styrelsemötesprotokoll. Protokoll från årsmöten samt
verksamhetsberättelser kommer även fortsättningsvis finnas tillgängliga för allmänheten på
hemsidan.
Styrelsen har vidare fortsatt att använda Forums Facebook-sida för att sprida information om
våra evenemang. I september 2013 hade facebook-sidan 746 ”gillare” och antalet har
fördubblats sedan tidigare år. Facebook-sidan är ett fortsatt bra sätt att sprida information om
våra evenemang till en bredare publik. Dock har Facebook ändrat villkoren så att alla
”gillare” inte ser alla postningar som görs om Forum ej betalar för det och därför har styrelsen
beslutat att framför allt posta kring Forums egna evenemang och aktiviteter snarare än
feministiska forskningstips generellt. Detta för att inte riskera att postningar om Forums egna
aktiviteter ”dränks” av annan information.
Information via hemsidan, facebook och medlemsutskick via e-post
Under denna termin har vi valt att lägga upp lite mer saker på vår hemsida, även kring andra
aktiviteter än våra egna för att få lite mer ”liv” i sidan. Facebook fortsätter att växa som kanal
och är ett viktigt sätt för oss att sprida information om aktiviteter. I skrivandets stund hade vi
1280 följare på facebook. Medlemsutskick sker liksom de senaste åren framför allt via e-post,
med undantag för handlingar innan årsmöte.

För styrelsen, Stockholm den 4 september
Linn Sandberg och Karin Gunnarsson
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