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Årsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014
Årsmötet 2013
Föreningens årsmöte hölls den 18 oktober 2013 vid Centrum för genusstudier, SU. Vid
årsmötet var 12 personer närvarande. Lena Lennerhed var mötesordförande, Malin Holm,
sekreterare, och till justerare utsågs Anna Göthner och Karin Gunnarsson. På mötet valdes
verksamhetsårets styrelse, revisorer och valberedning enligt följande:
Ledamöter
Linn Sandberg, Socialt arbete, Linköpings universitet (ordförande, nyval)
Kalle Berggren, Sociologi, Uppsala universitet (omval)
Karin Gunnarsson, CeHum och ERG, Stockholms universitet (omval)
Anna, Göthner, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, Stockholms universitet,
Stockholms universitet (omval)
Sara Bondesson, Statsvetenskap, Uppsala universitet och Försvarshögskolan (nyval)
Evin Ismail, Sociologi, Uppsala universitet, (nyval)
Lisa Burénius Ekström, kulturvetarprogrammet Stockholms universitet (nyval)
Linda Johansson, Forte (nyval)
Soheyla Yazdanpanah, ekonomisk historia, Stockholms universitet (nyval)
Grete Havnesköld, master i statsvetenskap samt skådespelare (nyval)
Carin Göransson, master i statsvetenskap samt arbetar på Sveriges kvinnojourers riksförbund
(nyval)
Revisorer
Charlotte Holgersson (ordinarie)
Ulla Manns (suppleant)
Valberedning
Malin Holm (sammankallande)
Efter årsmötet talade fil dr i litteraturvetenskap MariaMargareta Österholm om sin avhandling
Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005.

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 Soheyla Yazdanpanah till
kassör och Linn Sandberg till ordförande. Linn Sandberg utsågs till ansvarig för
protokollpärmen och nytt för året är även att en arkivansvarig tar ansvar att göra
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skärmdumpar av våra facebookevents och hemsidan för framtida arkiv. Soheyla Yazdanpanah
och Linn Sandberg valdes till firmatecknare.
Antalet betalande medlemmar 1 september 2013 till 1 september 2014 är: 61. Vi har sett en
viss minskning i antalet betalande medlemmar senaste åren, så du som medlem glöm inte att
betala medlemsavgiften för kommande år och uppmuntra vänner och kollegor att bli
medlemmar och stötta Forums verksamhet så vi kan fortsätta anordna spännande aktiviteter.
I sammanfattning har verksamheten under året bestått av:
•
•
•
•
•
•

Tvärvetenskaplig seminarieserie
Workshop för feministiska forskare
Artikel i Feministiskt perspektiv med utgångspunkt i workshopen
Information via hemsidan och facebook
Diskussion om föreningens målsättning och identitet samt frågor om representation
och rekrytering
Förslag till ändring av stadgarna

Tvärvetenskaplig seminarieserie
Den tvärvetenskapliga seminarieserien som Forum anordnar på Stockholms universitet gick in
på sitt fjärde år och har varit fortsatt väldigt välbesökt. Anna Göthner, Kalle Berggren och
Karin Gunnarsson har haft huvudansvaret för seminariet under året och har gjort ett
fantastiskt arbete med att bjuda in engagerande forskare och aktivister.
Under hösten 2013 presenterade Anna Siverskog en av redaktörerna för antologin LHBTQ
och åldrande: nordiska perspektiv (Studentlitteratur, 2013). Seminariet utgick från bidrag ur
antologin som bland annat berör äldre LHBTQ personers upplevelser av familjebildning,
erfarenheter av vård, och erfarenheter av kön och åldrande med bidrag från de nordiska
länderna.
Under våren 2014 hade det tvärvetenskapliga seminarieserien fokus på supervalåret genom att
uppmärksamma tre viktiga frågor: klassklyftor, klimatet och feministisk organisering. Vid det
första seminariet för våren som rörde klimat var intresset mycket stort och delades mycket på
nätet och seminariet var följaktligen helt fullsatt. Forskarna Malin Henriksson, nydisputerad
med avhandlingen Att resa rätt är stort, att resa fritt är större. Kommunala planerares
föreställningar om hållbara resor vid Linköpings universitet, och Anna Kaijser, doktorand
vid Lunds universitets centrum för uthållig samhällsutveckling presenterade sin forskning och
diskuterade varför ett feministiskt och intersektionellt perspektiv behövs i klimatpolitiken.
Maktrelationer tar sig till uttryck genom att rika släpper ut mer än fattiga, män står för större
utsläpp än kvinnor, vita för fler utsläpp än rasifierade. Sociala och geografiska skillnader gör
att människor är olika utsatta och sårbara för klimatförändringar samt påverkar deras
möjligheter att förändra klimatpolitiken. Kaijser och Henriksson utgick från sin respektive
forskning och gav från klimatpolitiska sammanhang i Bolivia och från planering för hållbara
resor i Sverige.
Vid vårens andra seminarium presenterade ekonomhistorikern tillika Forums styrelseledamot
Soheyla Yazdanpanah sin forskning om ojämlikhet i arbete och ekonomi med fokus på kön.

2

Temat var klassklyftor och hur ökande klassklyftor gått hand i hand med att
jämställhetspolitiken och jämställdhetsdebatten har handlat mer och mer om ekonomiskt
starka gruppers intressen.
Det sista seminariet för våren fokuserade på strategi genom temat feministisk mobilisering
och inbjuden för att prata om detta var Drude Dahlerup, professor i statvetenskap. Dahlerup
utgick från sin senaste bok Breaking Male Dominance in Old Democracies samt sin
nuvarande forskning om kvinnors villkor i politiken under de arabiska regimförändringarna
för att diskutera mansdominans och hur feministiska rörelser kunnat skapa varaktiga
förändringar.
Workshop för feministiska forskare om strategier och motstånd i akademien och artikel
i Feministiskt perspektiv
I början av mars anordnade Forum, i samarbete med doktorand och postdoc-nätverket inom
Sveriges genusforskarförbund, en workshop på temat strategier och motstånd i akademien.
Workshopen var en fortsättning på det panelsamtal som Forum anordnade året innan på
Feministiskt forum, för att ge feministiska forskare tillfälle att aktivt arbete med strategier
inom akademien när man stöter på motstånd. Workshopen leddes av forskaren Isabelle
Dussauge som tidigare hållit en kurs i Akademisk överlevnad vid folkhögskolan
Kvinnohöjden i Göteborg. Workshopen utgick från att rusta sig genom verbalt/akademiskt
självförsvar och kollektivt finna ”svar på tal” på situationer där vi möter motstånd. Alla
deltagare fick på post-it lappar skriva ner meningar/situationer en upplevt där en upplevt
motstånd/sexism/anti-feminism inom akademien. Lapparna lästes sedan upp och sattes upp på
en tavla under olika kategorier som gruppen skapade. Vi diskuterade sedan de olika temana i
smågrupper och hur motståndet kunde bemötas. I slutet av workshopen diskuterade vi sedan
gemensamt olika sätt att bemöta motstånd.
Sjutton doktorander och disputerade forskare deltog i workshopen som ägde rum i Karolina
Widerströms våning som Kvinnliga akademikers förening (KAF) har hand om. Catherine
Dahlström från KAF:s Stockholmskrets deltog under workshopen och introducerade även
Karolina Widerström, kvinnorättskämpe och Sveriges första kvinnliga läkare. Workshopen
var mycket givande och inte minst ett viktigt tillfälle för feministiska forskare att träffas och
diskutera gemensamma problem och strategier. Dock kände flera av oss deltagare att mer tid
skulle behövts då det finns väldigt mycket att diskutera och att de fyra timmarna gick väldigt
snabbt. Vi har efter workshopen diskuterat med Genusakademiens doktorandnätverk vid
Stockholms universitet kring att anordna en liknande workshop för doktorander vid SU.
För den som vill läsa mer om workshopens innehåll så dokumenterades workshopen av
styrelsens Evin Ismail i en artikel som publicerades i nättidningen Feministiskt perspektiv.
Artikeln finns även att läsa på vår hemsida: http://www.feministiskforskning.se/feministisktmotstand-i-akademin
Hemsidan och Facebook
Forum har även detta år använt hemsidan och vår facebooksida flitigt för sprida information
och tipsa om våra aktiviteter. Inför våra seminarier och andra aktiviteter gör vi alltid
facebookevents och vi uppmuntrar alla medlemmar att bjuda in vänner och kollegor till dessa
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samt att vidarebefordra våra utskick till intresserade. Vår facebooksida fortsätter att få
”gillare” och vi har i skrivande stund 931 gillare. Då facebook endast visar en del av de inlägg
vi gör för våra ”gillare” är det dock viktigt att klicka att du vill se alla Forums inlägg och att
bjuda in så många som möjligt till våra events.
Diskussion om föreningens målsättning och identitet samt frågor om representation och
rekrytering
Redan förra verksamhetsåret påbörjade styrelsen en diskussion om styrelsens sammansättning
och frågor om rekrytering till styrelsen samt en diskussion om föreningens identitet. Denna
diskussion har vi i styrelsen fortsatt under detta verksamhetsår. Inom styrelsen har det funnits
en ambition att arbeta för at föreningen ska vara en plattform för flera än unga, vita, ciskvinnor aktiva inom samhällsvetenskaperna.
Under våren anordnade styrelsen ett styrelsemöte med speciellt fokus på föreningens identitet
och visioner för framtiden. Vid detta möte diskuterade vi bland annat visioner för Forum och
några av de som uttrycktes var: ”Från kvinnokamp till Vem är Kvinna? – Intersektionella
perspektiv”, ”Bygga feministiska broar” ”Att vi aktivt ska fundera på vilka våra målgrupper
är”, ”Förvalta samarbeten”, ”Möte mellan forskning och aktivism”, ”Uppmärksamma
feministisk forskning”, ”Bredda”, ”Öppna upp för fler”. Som en del av mötet samtalade vi
allmänt om föreningens olika historiska faser och några olika sätt att se på föreningens
identitet och syfte. Följande alternativ kom upp:
• Föreningen ska fungera som en mötesplats för feministiska forskare
• Föreningen ska fungera som ett forum för mötet mellan aktivism och forskning
• Föreningen ska fungera som en påtryckningsorganisation för fackliga frågor som rör
könsmaktsordningen inom akademien
• Föreningen ska sprida feministisk forskning
Diskussionerna kring hur vi kan arbeta för att bli en mer intersektionell förening har även
inneburit att vi tagit upp behovet av en breddad rekrytering till styrelsen. Genom samarbete
med valberedningen har vi därför försökt att få in kunskaper och perspektiv som delvis
saknats i styrelsen tidigare. Denna breddning har bland annat inneburit att efterlysa kandidater
som förenar akademiskt arbete med aktivism och att rekrytera från andra discipliner än de
samhällsvetenskapliga för att bredda Forums cirklar.
Förslag till ändring av stadgarna
Ett viktigt led i att arbeta med att bredda föreningen och betona föreningens målsättning att
arbeta intersektionellt har varit att ta fram ett förslag till förändringar av stadgarna. Detta
arbete inleddes redan förra verksamhetsåret och har i år fortsatt i en arbetsgrupp bestående av
Anna Göthner, Sara Bondesson, Karin Gunnarsson och Linn Sandberg. Vid årsmötet lägger
styrelsen fram en motion om ändring av stadgarna som vi tycker bättre speglar föreningens
nuvarande syfte.
För styrelsen, Stockholm den 21 augusti
Linn Sandberg, ordförande
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