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Kära medlemmar, välkomna till ett nytt år med Forum! 
 
Vi hoppas att 2012 kommer att bli ett spännande år för föreningen. Vi har många nya 
styrelsemedlemmar och en stor vilja att utveckla Forums arbete, inte minst det utåtriktade 
arbetet. Vi fortsätter med det tvärvetenskapliga genusseminariet som vi började med förra året 
och vi har ett spännande program under våren. Fler utåtriktade verksamheter t.ex. en 
nätverksträff planeras under våren. Arkiveringsprojektet fortsätter också framåt med målet att 
kunna överlämna material från Forums drygt 30-åriga historia till Nationellt bibliotek för 
genusforskning (KvinnSam). Vi fortsätter även att utveckla hemsidan och Facebooksidan för att 
kunna sprida information om Forum och vår verksamhet till bredare kretsar. Läs mer om allt 
detta längre ner. 
 
Om du är intresserad av att vara med och arbeta med någon av aktiviteterna är det bara att 
kontakta styrelsen via hemsidan! Har du andra idéer som du skulle vilja förverkliga i Forum? 
Även om vi inte har en stor budget finns möjlighet för medlemmar att arrangera evenemang i 
Forum. Välkomna med förslag!  
 
Håll utkik på hemsidan (www.feministiskforskning.se) och Facebooksidan 
(www.facebook.com/ForumSthlm) för aktuell information om våra aktiviteter. Först låt oss 
introducera den nya styrelsen och påminna dig om några praktikaliteter.  

 

 

Ny styrelse 
Forum har en ny styrelse för verksamhetsåret 2011/2012. Här följer en kort presentation av oss: 
 
Ordförande:  
Klara Regnö. Klara är doktorand i forskargruppen Fosfor, avdelningen för Genus organisation 
och ledning på KTH. Hon forskar om chefer i vård- och omsorgssektorn.  
 
Ledamöter:  
Anahita Assadi. Anahita är jur. kand. och master i statsvetenskap med inriktning Politik och 
kön. Hon jobbar som forskningsassistent på Institutet för Framtidsstudier inom ramen för 
programprojekten Integration och pluralism i det framtida samhället och Det sociala 
utanförskapets orsaker och konsekvenser.  
 
Kalle Berggren. Kalle är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Hen forskar om hur kön, 
sexualitet och ras upprätthålls och utmanas i svenska hiphoptexter. 
 
Lucia Crevani. Lucia är teknologie dr. vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation 
på KTH. Hon disputerade 2011 med avhandlingen ”Clearing for Action: Leadership as a 
Relational Phenomenon” Hennes avhandling fokuserar på ledarskap sett utifrån ett processuellt 
och relationellt perspektiv som alternativ till den traditionella bilden av ledaren som en ensam 
(maskulin) hjälte.  
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Klara Dolk. Klara är doktorand i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, 
Stockholms universitet. Hennes avhandling handlar om barns och vuxnas relationer inom det 
som växt fram som “genuspedagogik” i förskolan. 
 
Malin Holm. Malin är doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Hennes 
forskningsintresse rör politisk representation och långsiktiga effekter av kvotering, med fokus på 
det civila samhället. 
 
Anna Klerby. Anna är doktorand i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna/Örebro universitet. 
Hennes avhandlingsarbete handlar om förutsättningarna för kulturproduktion inom 
samhällsekonomin och det sociala värdet av kulturupplevelser. Anna skriver och föreläser även 
om genusperspektiv på nationalekonomisk teori generellt och mer specifikt om gender 
budgeting. 
 
Anna Sandberg. Anna är doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Hennes forskningsintressen rör främst beteendeekonomi och experimentell ekonomi med ett 
genusperspektiv. 
 
Linn Sandberg. Linn är fil.dr. i genusvetenskap och disputerade 2011 med avhandlingen 
“Getting Intimate: A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality” vid Tema Genus, 
Linköpings universitet. För närvarande är Linn post-doc vid avdelningen för socialt arbete, 
Linköpings universitet, och forskar i ett projekt kring våld i nära relationer på landsbygden och 
det sociala nätverkets responser på våldet. 
 
Eleonora Stolt. Eleonora är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 
universitet. Eleonoras forskningsintressen berör EU ur ett könsperspektiv med fokus på sociala 
modeller, europeisk integration, välfärdsstater, frågor om medborgarskap och arbete samt 
relationen mellan familj och arbete.  
 
Fia Sundevall. Fia är fil.dr. i ekonomisk historia. Hon disputerade 2011 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen, "Det sista manliga yrkesmonoplet: genus och militärt arbete i 
Sverige 1865-1989". Nu post-docar hon med projektet “Där pojkar blev män: kön, 
medborgarskap och värnplikt” 
 
Daniel Wojhan. Daniel är doktorand vid Institutionen för kommunikation, medier och it, 
Södertörns högskola. Daniel forskar om språklig diskriminering, sammanhang mellan språk och 
genus samt feministiskt och queer-feministiskt motiverade språkförändringar i svenskan, 
engelskan och tyskan. 

 

Yuliya Yurchuk. Yuliya är doktorand vid BEEGS (Baltic and Eastern European Graduate 

School), Södertörn Högskola. Yuliya forskar om minne och representationer av historia i Ukraina 

efter 1991. 

 

 

Praktisk info 

Medlemsavgift 2012 

För dig som inte har gjort så är det nu dags att betala årets medlemsavgift, se separat 
faktura. Föreningen Forum för feministisk forskning i Stockholm är till för att stödja och stimulera 
feministiska och/eller kvinnliga forskare. Som medlem ingår du i en flervetenskaplig gemenskap 
och kan påverka forskningens utveckling. Du håller dig också informerad om aktuell feministisk 
forskning. Medlemsavgiften, 100 kronor, betalas till plusgiro 75 34 02-7. Observera att du i 
meddelandefältet skall ange ditt namn, din adress och en fungerande e-postadress (vi skickar 
merparten av medlemsinformation via e-post). Det går även bra att kontakta Kalle Berggren 



som ansvarar för medlemsregistret om du vill uppdatera dina kontaktuppgifter: 
kalle.berggren@soc.uu.se 
 
Följ oss på Facebook 
”Gilla” gärna Forum på Facebook, så får du ta del av det som händer i Forum, och tips på annat 
som rör feministisk forskning i Stockholmsområdet. Hjälp oss också gärna att sprida Forum 
genom att bjuda in vänner via Facebook-sidan, och använd gärna sidan för att tipsa andra om 
evenemang, disputationer och andra saker som rör feministisk forskning i Stockholmsområdet! 

 
 
 
Och nu till våra aktiviteter, 
 

Forum ordnar Tvärvetenskapligt genusseminarium på 
Genusvetenskapen på Stockholms universitet (tidigare centrum för genusstudier) 
Med seminariet vill Forum erbjuda en plats för feministiska/genusforskare och studenter att 
mötas över disciplingränserna! Förra årets arrangemang blev lyckade och vi fortsätter med tre 
seminarier under våren 2012. Vi vill erbjuda öppna och berikande samtal där det är möjligt att 
presentera allt från tankar till texter. Platsen är Genusvetenskapens seminarierum i B-huset på 
plan fyra kl. 17-19. Observera att seminarierna under våren börjar kl. 17 för att det ska bli lättare 
för dem som ej är verksamma på SU att komma. Kom gärna och delta i spännande 
diskussioner, och sprid informationen vidare till intresserade! Alla är välkomna! 
 
Vi bifogar en affisch för seminarieserien, om du har möjlighet, hjälp oss gärna att sätta upp den 
där du jobbar/studerar! 
 
20 februari kl. 17-19 Ulla Manns 
  

Det för givet tagna: om det Nordiska i kvinno- och genusforskning före ”vändingen” 
Ulla Manns presenterar sitt pågående projekt om Nordisk kvinno- och genusforskning, 1978-
1990 och fokuserar särskilt hur gemensamma och för givet tagna föreställningar om en 
gemensam Nordisk identitet varit verksamma i det feministiska akademiska rummet. I föredraget 
adresseras olika metodologiska problem som dels aktualiseras i analyser av föreställda 
gemenskaper, dels rör feministisk historieskrivning. 
  
Ulla Manns är idéhistoriker och verksam som professor i genusvetenskap vid Södertörns 
högskola. 
  
12 mars kl. 17-19 Karin S. Lindelöf 
  

I tjejers spår för framtida segrar: Motionslopp för kvinnor som kulturellt fenomen 
Karin S. Lindelöf presenterar sin forskning om motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, som 
kulturellt fenomen. Vad är ett tjejlopp? Hur och när uppstod fenomenet? Hur förändras det över 
tid? Vad är det som gör att så många kvinnor vill delta i dessa lopp? Vad säger det om vår tid 
och vår kultur? Hur upplever kvinnor dessa lopp och hur berättar de om sina upplevelser? 
  
Karin S. Lindelöf är postdoktor och forskare i etnologi vid Stockholms universitet. 
 
16 april kl. 17-19 Katharina Tollin 
  

Sida vid sida: En studie av jämställdhetspolitikens genealogi 1971-2006 
Varannan damernas, jämställdhetslagen, pappamånad, kvinnofridsreformen, 
jämställdhetsintegrering och en statsminister som säger att han är feminist… I mitten av 2000-
talet såg jämställdhetspolitiken ut att vara radikalare än någonsin och gå framåt med stormsteg. 
Men denna historia om jämställdhetspolitiken döljer något väsentligt. 
Katharina Tollin presenterar sin doktorsavhandling där en ny historieskrivning tecknas, grundad i 
analyser av riksdagsdebatter från 1970-talet till 2006. Fram träder en bild av hur 
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jämställdhetspolitiken sedan 1970-talet exploaterats för att göras samstämmig med en politik för 
nedskärningar, individuella rättigheter, managementmodeller och individuell lönesättning. 
Framförallt synliggör författaren hur vår nuvarande politik blir till genom en successiv utfasning 
av det socialdemokratiska målet om social jämlikhet. Jämställdhet visar sig inte bara vara en 
fråga om relationer mellan kvinnor och män, utan ingår i ett större kraftfält där makten över 
ekonomi och arbete står på spel. 
 
Katharina Tollin är nydisputerad och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 
Universitet. 
 
 

Arkiveringsprojektet - Forum bildar arkiv: första träffen 9 februari 
Sedan några år tillbaks arbetar styrelsen med att skapa ett välsorterat och förtecknat arkiv för 
vår förening. På sikt syftar arbetet till att göra arkivet tillgängligt för vetenskaplig forskning via 
KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning (f.d. Kvinnohistoriska samlingarna). Rent 
praktiskt består arbetet i att ta fram och sortera Forums 30-åriga historia såsom den ter sig i 
pappersform (protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsbrev, pressklipp, mm) och därefter 
överlämna handlingarna till KvinnSam.  
 
Under våren planeras minst två arkivsorteringstillfällen, varav det första tillfället äger rum 9 
februari kl. 17-19 på Stockholms universitet i A900 (ekonomisk-historias seminarierum). Det 
andra tillfället planeras till någon gång i maj/juni. Närmare information om detta kommer senare 
via medlemsutskick, hemsidan och på Forums facebooksida. Alla medlemmar är varmt 
välkomna att delta i arbetet! 
För ytterligare information om projektet, kontakta Fia Sundevall som är sammankallande för 
styrelsens arkiveringsgrupp. E-post: fia.sundevall@ekohist.su.se  
 
För information om KvinnSam och dess arkivsamlingar, se: 
http://www.ub.gu.se/kvinn/handskrifter/  
 

 

Nätverksträff och samtal om genusforskningens villkor 13 juni  
Boka in onsdagen den 13 juni. Under eftermiddagen blir det paneldiskussion där vi diskuterar 
sakernas tillstånd för feministisk forskning. Hur ser återväxten ut inom olika discipliner? Hur 
påverkas vi av offentliga attacker på genusforskningen och enskilda feministiska forskare? Vad 
pågår för att stärka den feministiska forskningen? Efter diskussionen blir det mingel med tillfälle 
till att träffa och nätverka med andra feministiska forskare i Stockholm med omnejd.  
Platsen är KTH. Vi i styrelsen hoppas får träffa såväl nya som gamla forumister där! Håll utkik 
på hemsidan och facebooksidan samt e-post för mer info om plats, inbjudna gäster och tider. 

 
 
Till slut 
Vi ser fram emot ett givande år med Forum! Välkommen att kontakta oss i styrelsen med 
förslag, synpunkter eller frågor. Du når oss lättast via hemsidan www.feministiskforskning.se 
eller genom att mejla direkt till ordföranden klara.regno@itm.kth.se  

 
 
 
 

Följ oss här: 
www.feministiskforskning.se 

http://www.facebook.com/ForumSthlm 
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