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Årsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 
 
Årsmötet 2012 
Föreningens årsmöte hölls den 18 oktober 2012 vid Centrum för genusstudier, SU. Vid 
årsmötet var 12 personer närvarande. Lena Gemzöe var mötesordförande, Klara Dolk, 
sekreterare, och till justerare utsågs Daniel Wojahn och Kalle Berggren. På mötet valdes 
verksamhetsårets styrelse, revisorer och valberedning enligt följande: 
 
Ledamöter 
Linn Sandberg, Socialt arbete, Linköpings universitet (ordförande, nyval) 
Anahita Assadi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (omval) 
Kalle Berggren, Sociologi, Uppsala universitet (omval)  
Karin Gunnarsson, Pedagogik och didaktik, Stockholms universitet 
Anna, Göthner, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, Stockholms universitet 
(nyval) 
Malin Holm, Statsvetenskap, Uppsala universitet (omval) 
Anna Klerby, Nationalekonomi, Högskolan Dalarna & Örebro Universitet (omval) 
Ingrid Ryberg, Filmvetenskap, Stockholms universitet (nyval) 
Nina Törnqvist, Kriminologi, Stockholms universitet (nyval) 
Daniel Wojahn, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola (omval) 
 
Revisorer 
Charlotte Holgersson (ordinarie) 
Ulla Manns (suppleant) 
 
Valberedning 
Eleonora Stolt (sammankallande) 
Maria Jansson  
 
Efter mötet talade doktorand Karin Carlsson om sin pågående forskning under rubriken 
”Välfärdsstatens husmor i uniform. Hemvårdarinnorna och den sociala hemhjälpen 1944-
1960”. 
 
Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten. Däremellan har 
arbetsgruppsmöten och postningsmöten hållits som inte har protokollförts. Det första och 
konstituerande styrelsemötet hölls den 13 november, då valdes Anna Klerby till kassör och 
Linn Sandberg till ordförande. Linn Sandberg utsågs till ansvarig för protokollpärmen. Anna 
Klerby och Linn Sandberg valdes till firmatecknare. Nina Törnqvist valdes till ansvarig för 
postfacket. Anna Göthner utsågs till ansvarig för hemsidan. Samtliga styrelsemedlemmar har 
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gemensamt ansvar för uppdatering av Forums Facebook-sida. Vid ett senare möte utsågs 
Karin Gunnarsson till ansvarig för medlemsregistret.  
 
Antalet betalande medlemmar 1 september 2012 till 1 september 2013 är: 119 
 
I sammanfattning har verksamheten under året bestått i: 

 
• Tvärvetenskapligt genusseminarium 
• Panelsamtal ”Vem får plats i den (feministiska) akademien: strategier och motstånd” 
• Krönika i fackförbundet SULFs tidning  
• Färdigställandet av Forums arkiv och överlämning till Kvinnsam 
• Information via hemsidan, facebook och medlemsutskick via e-post 
• Fortsatt uppdatering av medlemsregister och strykning av gamla medlemmar. 
• Feministisk teorislam 
• Diskussion om ändring av stadgarna 

 
Tvärvetenskapligt Genusforskningseminarium  
Det tvärvetenskapliga genusseminarium som varit igång sedan våren 2011 har fortsatt under 
detta verksamhetsår i seminarierummet vid genusvetenskapen, Stockholms universitet.  
Seminarieserien har varit välbesökt och i genomsnitt har seminarierna haft ett tjugotal 
deltagare. Kalle Berggren och Daniel Wojahn 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 2012 hölls två seminarier och under våren 2013 ytterligare tre och två till planeras 
under hösten 2013.  
 
I oktober 2012 presenterade Cristian Norocel, doktorand i Statsvetenskap, sin studie av studie 
kring högerextremistisk maskulinitet i radikala högerpopulistiska diskurser i tre länder: 
Rumänien, Finland och Sverige. Bland annat diskuterades genus och familjekonstruktioner i 
Sverigedemokraterna i Sverige. I november presenterade Tora Holmberg ett pågående 
forskningsprojekt handlar om konflikter kring djur i staden. Genom att undersöka hanteringen 
och förståelsen av t.ex. hemlösa katter, lösspringande hundar och s.k. "djursamlande", vill hon 
komma åt och problematisera normer kring människa/djurrelationer. Tora Holmberg 
disputerade 2005 och är verksam vid Institutet för bostads och urbanforskning, Uppsala 
universitet.  

I februari 2013 presenterade Hillevi Ganetz, medieforskare och professor i genusvetenskap 
vid Stockholms universitet utifrån sin nyutgivna bok Naturlikt: människor, djur och växter i 
SVT:s naturmagasin under rubriken ”Från den rurale mannen till den lekande pojken. 
Naturmagasinen i TV under 50 år”. Fokus för Ganetz presentation var SVT:s naturmagasin 
och hur maskulinitet och natursyn är nära sammanflätade socialt och kulturellt för hur vi 
behandlat naturen. I mars besöktes seminariet av Anna Gavanas, socialantropolog verksam 
vid institutet för framtidsstudier och en av redaktörerna till den nyutkomna antologin Rena 
hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, Migration och Globalisering. Antologin rör den 
växande hushållstjänstmarknaden och de globala relationer som den är sammanflätad med, 
med fokus på migration och internationell arbetsfördelning. Gavanas presenterade kort de 
övriga medverkandens kapitel och fokuserade sedan sin egen studie av äldres användande av 
städtjänster. Vid vårens sista seminarietillfälle i april presenterade styrelsens Daniel Wojahn, 
doktorand i språkvetenskap sin pågående forskning kring begreppet hen utifrån de mediala 
diskussioner som fördes 2012.  
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Under hösten 2013 planeras ytterligare två seminarieträffar. Ett 16 september med Tobias 
Hübinette, forskare vid Mångkulturellt centrum, under rubriken ”Vad kan kritisk ras- och 
vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige?” samt ett i november eller december där 
presentatör ej är spikad i skrivandets stund. 

Vid seminarierna har Forums tygväskor funnits till försäljning.  

Panelsamtal på Feministiskt forum 
För att sätta fokus på frågor kring hierarkier och maktstrukturer både inom akademien 
generellt och inom den feministiska akademien mer specifikt anordnade Forum i maj 2013 ett 
panelsamtal med inbjudna deltagare vid Feministiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Anna 
Göthner, Linn Sandberg, Anahita Assadi, Malin Holm och Nina Törnqvist utgjorde 
arbetsgruppen som planerade arrangemanget. Medverkande var Evin Ismail, doktorand i 
sociologi vid Uppsala universitet, Berolin Deniz, projektledare vid den anti-rasistiska och 
feministiska tankesmedjan Interfem, tidigare forskningsassistent Stockholms universitet och 
Anna Adeniji, fil dr. i genusvetenskap och verksam vid Diskrimineringsbyrån, Uppsala. 
(Anna Adeniji ersatte forskaren Paula Mählck som var tvungen att frånvara p.g.a. sjukdom). 
Forums ordförande Linn Sandberg modererade samtalet. Samtalet berörde dels de 
medverkandes egna erfarenheter av hierarkier och exkludering inom akademien, bland annat 
erfarenheter som rasifierad feministisk forskare. Paneldeltagarna betonade också hur 
hierarkierna kan förstås i relation till ett skifte inom akademien med ökat fokus på konkurrens 
och excellens där även feministiska forskare tvingas till att konkurrera där man tidigare 
samlat sig i centrumbildningar. Under samtalet diskuterades även strategier och möjligheter 
till motstånd där vikten av en feministisk pedagogik inom utbildningen betonades för att få 
studenter att stanna kvar och betydelsen av allianser med andra feministiska forskare. 
Pågående arbete med en makthandbok riktad mot akademien för att bemöta hierarkier och 
exkludering uppmärksammades. Samtalet var mycket välbesökt, rummet var fullsatt och flera 
åhörare uttryckte stor uppskattning efter samtalet.  
 
Krönika i fackförbundet SULFs tidning av ordföranden Linn Sandberg 
 
Under våren tillfrågades Forums ordförande Linn Sandberg om att skriva en krönika till 
Sveriges universitetslärarförbunds (SULF) medlemstidning Universitetsläraren utifrån ett 
egenvalt tema. Sandberg valde då att skriva krönikan med utgångspunkt i det panelsamtal om 
hierarkier och makt inom akademien som Forum anordnat. Krönikan, som fick rubriken 
”Vilka kroppar får ta plats?”, behandlar hur akademien, trots att den idag formellt är öppen 
för alla, ändå exkluderar vissa kroppar utifrån bland annat hudfärg, klass, kön och 
funktionsförmåga och om nödvändigheten av att normbärande personer inom akademien 
ifrågasätter de egna privilegierna och skapar möjlighet för fler att ta plats. Krönikan 
publicerades i Universitetsläraren nr 10/11 -13 och finns även tillgänglig på nätet: 
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2013/Nummer-1011-13/Vilka-kroppar-far-ta-
plats/   
 
Färdigställandet av Forums arkiv och överlämning till Kvinnsam  
Under verksamhetsåret har det slutgiltiga arbetet med Forums arkiv genomförts med hjälp av 
tidigare styrelsemedlem Fia Sundevall och styrelsemedlemmarna Karin Gunnarsson, Nina 
Törnqvist och Kalle Berggren. Efter ett gediget arbete av styrelsemedlemmar och övriga 
intresserade, i synnerhet Fia Sundevall, skickades i juni 2013 Forums arkiv till Kvinnsam (f.d. 
Kvinnohistoriska samlingarna) i Göteborg där de kommer finnas tillgängliga för framtida 
forskning. I nuläget planerar en doktorand i historia vid Göteborgs universitet, Jakob 



 4 

Forsbäck, att forska på materialet från Forums arkiv. Styrelsen ska under kommande 
verksamhetsår diskutera hur vi kan fortsatt dokumentera vår verksamhet utöver protokoll för 
att tillgängliggöra den för framtida forskning. 
 
Hemsidan och Facebook 
Forum har fortsatt att löpande lägga ut information och tipsa om våra aktiviteter på hemsidan. 
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. 
 
Medlemsutskick 
 
För att spara in på portokostnader har styrelsen detta år beslutat att på försök endast göra 
medlemsutskick brevledes inför årsmötet och istället göra medlemsutskick elektroniskt via 
vår e-postlista och sprida information om verksamheten via hemsidan. E-postlistan har 
uppdaterats av Kalle Berggren under året för att nå våra medlemmar i så stor utsträckning 
som möjligt. Under våren har medlemsutskick via hemsidan gjorts vid två tillfällen.  
 
Fortsatt uppdatering av medlemsregister och strykning av gamla medlemmar. 
Under verksamhetsåret 2011/2012 inleddes ett arbete med att uppdatera medlemsregistret och 
stryka gamla medlemmar som ej betalt. Detta arbete har fortsatt under detta verksamhetsår 
2012/2013 och medlemmar som ej betalt medlemsavgiften har kontaktats per post och e-post 
och uppmanats att betala för att strykas som medlem. 
 
Feministisk teori-slam 
Forum har även genom Linn Sandberg samarbetat med Copacabanas litterära tisdagsklubb 
som anordnar litteraturaftnar på kafé Copacabana och ordnat ett ”feministiskt teori-slam”. Till 
detta evenemang, som genomförs 24 september kl 19-21, har författare, poeter, forskare och 
journalister bjudits in för uppläsning av egenvald feministisk teori under 3-7 minuter.  
Evenemanget syftar till att uppmärksamma feministisk teori som inspirerat, visa på dess 
litterära kvalitéer och för att utmana gränserna mellan teori och poesi. Medverkande vid teori-
slammet är Desirée Ljungcrantz, Ulrika Dahl, Hanna Hallgren, Edda Manga, Claudia Lindén, 
Mara Lee, Agneta Klingspor, Christina Ouzonidis, Marie Silkeberg, Devrim Mavi, Lawen 
Mohtadi och Moa Holmqvist. 
 
Diskussion om ändring av stadgar 
En arbetsgrupp bestående av Karin Gunnarsson, Anna Göthner och Nina Törnqvist har under 
verksamhetsåret påbörjat ett förslag till förändring/revidering av stadgarna. Detta har 
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föranletts av en diskussion inom styrelsen om behovet av stadgar som visar att Forums 
feministiska engagemang även är kopplat till ett vidare maktkritiskt perspektiv som ser till 
andra strukturer än kön genus och som ser att maktstrukturer samverkar. Styrelsen har även 
diskuterat ändringar av formuleringar kring ”kvinnliga forskare” då dessa bland annat riskerar 
att utestänga transidentifierade personer.  
 
 
 
För styrelsen, Stockholm den 15 september 
 
Linn Sandberg 
 


