
gränser  
mobilitet  
mobilisering

boundaries 
mobility 
mobilisation

N at i o N e l l  ko N f e r e N s  f ö r  g e N u s fo r s k N i N g

sw e d i s h  co N f e r e N c e  f o r  g e N d e r  r e s e a r c h 

linköping 23–25 november 2016

16



 
gränser, mobilitet och mobilisering:
nationell konferens för genusforskning

boundaries mobility and mobilisation:  
swedish conference for gender research

Linköping 23–25 november 2016

Arrangörer:

Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs 

universitet, Tema Genus och Forum för genusvetenskap 

och jämställdhet, Linköpings universitet samt Sveriges 

genus forskarförbund. Finansiellt stöd har erhållits från 

Riksbankens jubileumsfond och Linköpings kommun.

Organizers:

Swedish Secretariat for Gender Research, University of 

Got henburg, Tema Genus and Forum for Gender Studies 

and Equality, Linköping University and The Swedish 

Association for Gender Studies. Financial support 

has been received from The Swedish Foundation for  

Humanities and Social Sciences and the Municipality of 

Linköping.

16

denna bok tillhör || this book belongs to:

e-post || email:

PRAKTISK INFORMATION
Kontakt: Programkommitté (säkrast via sms): Silje Lund-

gren, 0700–89 67 66, Maja Lundqvist, 0766–229 211, Björn

Pernrud, 0700–896732, Konsert & Kongress: Malin Daniels-

son 013-190 00 13; evenemangsservice: 013–190 00 26 

Lokaler: Huvuddelen av programmet är förlagt till Kon-

sert & Kongress. Här sker registrering, konferensmottag-

ning första kvällen 23 november, samtliga parallella ses-

sioner, fikapauser, luncher, och plenarsessioner. Lokalerna 

är miljömärkta och till gänglighetsanpassade. Adressen 

är Konsistoriegatan 7. Kvälls programmet och konferens-

middagen 24 november är förlagda till Kårhuset Kollektivet, 

knappt 100 meter från Konsert & Kongress. Adressen är 

Ågatan 55. Se karta på sidan 53. 

Konferensmottagning och fest: Konferensmottagnin-

gen 23 november hålls på Konsert & Kongress, med start 

kl 19:15. Tilltugg och alkoholfri dryck ingår. Den andra kväl-

len 24 november är det fest på Kollektivet. Först serveras 

konferensmiddag för de som har anmält sig till detta. Sedan 

inleds det öppna kvällsprogrammet kl 19:30 med plenar-

föreläsning och stand up-underhållning. Slutligen blir det 

konferensfest med DJ och bar. Alla konferensdeltagare är 

välkomna på festen.

Teknik & wifi: På Konsert & Kongress finns wifi tillgäng-

ligt i lokalerna. Välj nätverket Linkoepingwifi och godkänn 

villkoren. Alla rum är utrustade med dator och projektor. 

Kontakta Evenemangsservice 013–190 00 26 vid tekniska 

problem.

Kommunikation: Under konferensen kommer kommu-

nikatörer från Nationella sekretariatet för genusforskning 

och Linköpings universitet ta bilder och skriva för doku-

mentation, nyhetspublicering och sociala medier. Delta i 

samtalet i sociala medier på hashtaggen #g16liu. 

Registrering & hotellfrågor: Konferensbyrån Grand 

Travel Group hjälper till med till exempel registrering, ho-

tellfrågor och faktureringar. De nås på 013–12 66 90 eller 

congress@grandtravel.se 

Att ta sig runt i Linköping: Tågen anländer till Lin-

köpings Resecentrum. Avståndet därifrån till Konsert & 

Kongress är knappt 1 km, se karta på sidan 53. 

Besök www.ostgotatrafiken.se för tidtabeller, linjekartor 

och information om biljetter. Namnet på busshållplatsen 

närmast Konsert & Kongress är ”Länsmuseet”. Taxibolag 

är Taxibil i Öster götland 013–14 60 00 och Taxi Kurir 013-

150 000. 

PRAcTIcAL INFORMATION
contact: Programme committee (best reached via text 

messaging): Silje Lundgren, +46 (0)700 89 67 66, Maja Lun-

dqvist, +46 (0)766 22 92 11, Björn Pernrud, +46(0)70 0 89 67 

32, Konsert & Kongress convention centre: Malin Daniels-

son +46 (0)13 190 00 13; event service: +46 (0)13 190 00 26

Venues: The main part of the programme will be arranged 

at the Konsert & Kongress convention centre. This is also 

where you sign in, and where the conference reception on 

the first evening (23 November), all parallel sessions, lunch-

es and plenary sessions will take place. The facilities are en-

vironmentally certified and accessible to guests with func-

tional variations. Address: Konsistoriegatan 7. The evening 

programme and conference dinner on 24 November will 

be held at the Kårhuset Kollektivet student union, located 

less than 100 m from Konsert & Kongress. Address: Ågatan 

55. See map at page 53. 

conference reception & party: The conference rece-

ption on the 23 November will be held at Konsert & Kon-

gress at 7.15 pm. Finger food and non-alcoholic beverages 

are included. On the evening of 24 November, a party will 

be arranged at the Kollektivet student union. A confer-

ence dinner will be served to those who have signed up for 

it, and the evening programme with a plenary presentation 

and stand-up comedy will begin at 7.30pm. The evening will 

end with a conference party with bar service and a DJ. All 

conference participants are invited to the party.

Technology & wifi: The Konsert & Kongress convention 

centre offers free Wi-Fi. Select the Linkoepingwifi network 

and accept the terms. All rooms are equipped with a com-

puter and a projector. Please contact event service at +46 

(0)13 190 00 26 in case of technical problems.

communication: Throughout the conference, communi-

cation officers from the Swedish Secretariat for Gender Re-

search and Linköping University document the conference 

in photo and text. They will take pictures and write texts for 

news reports, social media and other documentation pur-

poses. Join the discussion in social media via hashtag #g16liu.

Registration & hotels: The Grand Travel Group con-

ference agency assists you with for example registration, 

hotel and invoicing issues. They can be reached at +46 

(0)13 126690 or congress@grandtravel.se

Getting around in Linköping: Trains arrive at the Lin-

köp ings Resecentrum travel centre, which is located less 

than 1 km from the Konsert & Kongress convention cen-

tre; see map at page 53. Please visit www.ostgotatrafiken.

se for timetables, route maps and ticket information. The 

name of the bus stop near Konsert & Kongress  is Länsmu-

seet. For taxi service, please contact Taxibil i Östergötland 

at +46 (0)13 14 60 00 or Taxi Kurir at +46(0)13 150 000. 
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både lokala och globala, står i centrum. Vi är många som på olika sätt 
arbetar för att förändra världen i en demokratisk och jämlik riktning, och 
här på g16 möts vi! Oavsett om du arbetar inom högskola och universitet, 
kommun, länsstyrelse eller en ideell organisation, och intresserar dig 
för frågor kring genus, jämställdhet, sexualitet, rasism, inkludering, 
jobbar med mänskliga rättigheter eller brinner för genusvetenskaplig 
teoriutveckling så hoppas vi att du ska få ut mycket av den här konferensen. 

Återigen, varmt välkomna till g16!

VäLKOMMeN!

Det är med stor glädje vi hälsar forskare, praktiker, studenter och aktivister 
välkomna till Linköping och genusforskningskonferensen g16 – Gränser, 
mobilitet och mobilisering. Konferensen är ett samarrangemang mellan 
Tema Genus vid Linköpings universitet, Nationella sekretariatet för genus
forskning vid Göteborgs universitet, Forum för genusvetenskap och jäm
ställdhet vid Linköpings universitet och Svenska genusforskarförbundet. 

Detta är den tredje gkonferensen sedan den första 2012, och syftet är 
fortfarande att samla det svenska genusforskningsfältet i hela sin bredd, 
stödja samverkan mellan olika delar av detta mångfacetterade fält och 
stärka relationen mellan vetenskapssamhälle och andra samhällsaktörer. 
Liksom under de tidigare gkonferenserna är det genusforskningens 
mångfald, liksom att tillhandahålla en arena för samtal över disciplingränser 
om frågor som rör både teori och praktik, som står i fokus. Samtidigt 
förändras gkonferenserna, i relation till förändringar i omvärlden och 
inom fältet. 

Tema Genus i Linköping har under årens lopp skapat en internationell 
genusvetenskaplig miljö. Med g16 hoppas vi göra Tema Genus till en 
närvarande kraft i staden och bygga vidare på nätverk med lokala aktörer, 
som ideella organisationer som arbetar med genus, jämställdhet, hbtq
frågor och inkludering, samt de kulturinstitutioner som erbjuder ett 
vibrerande kulturutbud i staden. Konferensen hålls i centrala Konsert & 
Kongress, där även flera utställningar med anknytning till konferensens 
teman äger rum. Programmet är också förlagt till, och samarrangerat 
med, Stadsbiblioteket och Östergötlands museum. På torsdagen blir det 
ett kvällsarrangemang på Kårhuset Kollektivet som är öppet för alla, gratis 
och förlagt efter kontorstid för att så många som möjligt ska kunna komma. 

Programmet är späckat också i övrigt. Cirka 50 sessioner med pre
sentationer och panelsamtal samsas med huvudtalare som utmanar de 
traditionella formaten för akademiska presentationer och handlar om 
livsavgörande frågor om liv, vatten, ursprungsfolks rättigheter och frihet 
från rasistiskt förtryck. 

Vår förhoppning är att konferensen ska stimulera till samverkan mellan 
genusforskare från olika akademiska discipliner och studenter, praktiker 
och aktivister. Genusforskning är ett brett fält där samhällets utmaningar, 
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It is our hope that the conference will encourage cooperation between 
gender researchers from various academic disciplines and students, 
practitioners and activists. Gender research is a broad field focusing on 
local and global challenges in society. We are a large number of people 
who are working in various ways to make society more democratic and 
equal, and g16 is where we are getting together! Whether you work in 
academia, at the municipal or county level or in a nonprofit organisation, 
if you are interested in issues related to gender, gender equality, sexuality, 
racism, inclusion, work with human rights or have special interest in 
the development of gender theory, we hope you will find great benefit in 
attending the conference. 

Again, it is a pleasure to welcome you to g16!

WeLcOMe!

We are very pleased to welcome researchers, practitioners, students and 
activists to Linköping and the gender research conference g16 – Bounda
ries, Mobility and Mobilisation. The conference is cohosted by the Unit 
of Gender Studies at Linköping University, the Swedish Secretariat for 
Gender Research at the University of Gothenburg, the Forum for Gender 
Studies and Equality at Linköping University and the Swedish Association 
for Gender Studies.

This is the third gconference held since the first event in 2012, and its 
purpose continues to be to gather the entire width of Swedish gender re
search, support collaboration between different parts of this multifaceted 
field and strengthen the relationship between the academic community 
and other actors in society. Similar to the previous conferences, there is 
a focus on the vast diversity in gender research and on providing an arena 
for dialogue across disciplinary boundaries about issues that concern 
both theory and practice. Yet the gconferences also continue to evolve 
in response to changes in the field and the broader society. 

Over the years, the Unit of Gender Studies in Linköping has created an 
international environment for gender research. It is our hope that g16 
will give the Unit a strong presence in the city and further strengthen our 
cooperation with local actors, such as nonprofit organisations involved 
in gender, gender equality, LGBT and inclusion work, and the cultural 
institutions that are offering a wide range of cultural activities in the 
city. The conference is held at the centrally located Konsert & Kongress 
venue, along with several exhibitions related to the conference themes. 
Moreover, the programme includes events arranged at and cohosted 
with Linköping City Library and Östergötland County Museum. On 
Thursday night, an event will be arranged at the Kårhuset Kollektivet 
student union. It is free of charge and open to everybody, and begins 
after regular work hours to make it possible for as many people as 
possible to attend. 

The conference programme is filled to the brim with content. About 50 
sessions offering a wide range of presentations and panel discussions will 
be alternated with keynote speakers who will challenge the traditional 
formats for academic presentation and talk about vital issues related to 
life, water, indigenous rights and freedom from racist oppression. 

g 9g 8
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engelskspråkiga norm som präglar så mycket av akademin redan: många 
forskare vill presentera sin forskning på svenska och svensktalande 
målgrupper är viktiga för vår kunskapsproduktion. Tvåspråkighet blev 
lösningen, men inkluderingsambitionen stöter ständigt på aspekter 
som behöver tas i beaktande. Om vi vill nå ut till en bred publik i 
Linköping som sällan lyssnar på akademiska anföranden, så riskerar 
engelska som presentationsspråk att bli en barriär. Och hur göra med 
sessionsindelningar då vi inte bara ska tematisera paperpresentationer 
utifrån innehåll, utan också utifrån språk? 

Resultatet av våra försök till att göra en inkluderande konferens vet vi 
inget om förrän konferensen faktiskt äger rum. Men vi vet detta: när vi 
arbetar för inkludering genom arrangerandet av en genusforsknings
konferens, med alla de aspekter av maktassymmetrier och skillnader som 
präglar det samhälle vi försöker verka i, så är det en teoretiserad praktik, 
en handling som utmanar själva föreställningen om skillnad mellan teori 
och praktik. 

OM KONFeReNSeN 

g16 relaterar till aktuella samhällsutmaningar, lokalt och globalt, och dis
kuterar hur genusforskning kan bidra till att förstå och interagera med 
större skeenden i den värld vi lever i. Konferensen namn Gränser, mobilitet 
och mobilisering – syftar på geopolitiska, sociala och klimatrelaterade 
händelser som påkallar vår uppmärksamhet och manar oss till handling. 
Konferensens inbjudan var bred, och svaret från genusforskningsfältet 
har nu blivit ett program som uppvisar stor mångfald av perspektiv, frågor 
och problem, och avspeglar ett fält som villigt och kreativt tar sig an 
samtidens utmaningar.

Under konferensen kommer fördjupade och problematiserande diskus
sioner kring gränser, mobilitet och mobilisering att föras. Vi kommer 
att få lyssna till bidrag som undersöker repression, maktutövande och 
meningskonstruktioner kopplade till nationsgränser, minoritetspositioners 
epistemologi, Skandinaviens koloniala historia, men också motstånd och 
mobilisering i relation till kolonialt förtryck, återupprättade nationella 
gränskontroller och strukturell rasism. Deltagande forskare tar sig an 
stora frågor om villkoren för liv och död för olika kroppar i vår värld, och 
anlägger kritiska perspektiv på begrepp som inkludering och mångfald. 

Vår strävan har också varit att göra konferensen tillgänglig: med 
differentierade konferensavgifter, teckenspråkstolkning, tillgänglighets
anpassade lokaler, öppna och kostnadsfria programpunkter och brett 
deltagande från samhällsaktörer som på olika sätt arbetar med 
konferensens teman. Denna ambition är behäftad med ständiga praktiska 
och principiella bedömningar. Hur ska vi dra gränsen för vilka som 
får betala den lägsta konferensavgiften? Har vi möjlighet att erbjuda 
barnpassning? Vilka personer och vilka erfarenheter är representerade i 
den vetenskapliga kommittén? Och hur ska vi kunna locka studenter och 
aktivister till konferensen?

De tidigare gkonferenserna har haft enskilda inslag på engelska men i 
princip svenska som presentationsspråk. Men vi ser att genusforskare 
som verkar i Sverige inte med nödvändighet har svenska som arbetsspråk 
och ville aktivt inkludera den breda forskning som på olika sätt relaterar 
till internationella sammanhang. På Tema Genus används en mångfald 
av språk bland medarbetarna, och hela sektorn talar dagligen om 
”internationalisering ”. Samtidigt vill vi inte heller understödja den 
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‘internationalisation’. On the other hand, we do not want to reinforce the 
strong norm in academia of using English exclusively: many researchers 
want to present their research in Swedish, and Swedishspeaking target 
groups are important to our production of knowledge. Our bilingual 
approach became the solution of choice, yet the ambition to be inclusive 
constantly encounters new issues that need to be taken into consideration. 
If we want to reach out to a broad audience in Linköping who rarely 
attend academic presentations, we may unintentionally create a barrier 
by using English as the presentation language. And how do we group the 
sessions as we need to thematise paper presentations based not only on 
content but also language? 

We will not know the results of our efforts to make the conference inclu
sive until afterwards. But we do know this: When we promote inclusion 
by arranging a gender research conference, with all the aspects of power 
asymmetries and differences that characterise the society we are trying to 
act in, it is a theorised practice, an act that challenges the very notion of 
a difference between theory and practice. 

AbOuT The cONFeReNce 

g16 relates to current societal challenges, locally and globally, and dis
cusses how gender research can contribute to an understanding of and 
interaction with various courses of events in the world we live in. The 
theme of the conference – Boundaries, Mobility and Mobilisation – refers 
to geopolitical, social and climaterelated events that call for our atten
tion and action. The conference invitation was broadly formulated, and 
the response from the gender research field has now become a programme 
that exhibits great diversity in perspectives, questions and problems, and 
that reflects a field that is ready to take on contemporary challenges with 
both enthusiasm and great creativity.

The conference will offer indepth and problematising discussions around 
boundaries, mobility and mobilisation. We will listen to contributions 
exploring repression, exercise of power and constructions of meanings 
linked to national boundaries, the epistemology of minority positions 
and the colonial history of Scandinavia, but also resistance and mobilisa
tion in relation to colonial oppression, restored national border controls 
and structural racism. Participating researchers will take on major ques
tions regarding the conditions for life and death for different bodies in 
our world and apply critical perspectives to concepts such as inclusion 
and diversity. 

It has also been our ambition to make the conference accessible: through 
differentiated conference fees, sign language interpreting, accessibility
ensured facilities, open and free events and wideranging participation 
by societal actors who in various ways are involved in the themes of the 
conference. This ambition implies a long series of judgement calls. 
Where should we draw the line for who qualifies for the lowest conference 
fee? Can we offer babysitting services? Who and which experiences are 
represented in the scientific committee? And how can we attract students 
and activists to the conference?

The previous gconferences have been offered in Swedish with occasional 
contributions in English. However, we see that not all gender researchers 
in Sweden use Swedish as their working language and want to actively 
include the broad research that in various ways relates to international 
contexts. The Unit of Gender Studies is characterised by great diversity in 
the languages used by the staff, and the entire sector continues to talk about 
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wibke straube
Fil. dr och universitetslektor vid Centrum för genusforskning, Karl
stads universitet || PhD and Senior Lecturer at the The Centre for 
Gender Studies, Karlstad University
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Professor vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska univer
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Docent vid Institutionen för teknik och estetik, Blekinge tekniska 
hög skola || Associate Professor at the Department of Technology and 
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date at the Unit of Gender Studies, Linköping University 

maja lundqvist
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ies and communications officer at the Swedish Secretariat for Gender 
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lena sawyer
Docent vid Institutionen för socialt arbetet, Göteborgs uni versitet 
|| Associate Professor at the Department of Social Work, Gothenburg 
University
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tid & lokal || time & venue händelse || event sida || page

11.00–12.00 
Solot

SGF medlemsmöte

11.00–13.00 
Galleri k

Registrering || Register 
Kaffe och matig macka || Coffee and sandwich

13.00–13.15 
Garden

Välkomna || Welcome

13.15–14.15 
Garden

på scen || On stage:  
Journeys into the night: Othering figures,  
figurations of Otherness  
Med || With Mara Lee

43

14.30–16.00  
konsert och kongress

parallella sessioner || parallel sessions, block i 23

16.00–16.30  
konsert och kongress

Kaffe och smörgås || Coffee and sandwich

16.30–18.00 
konsert och kongress

parallella sessioner || parallel sessions,  
block ii

25

18.15 –19.15 
Garden

på scen || On stage: Archiving against queer 
nostalgia Med || With: Jin Haritaworn

43

19.15–20.15 
konsert och kongress

konferensmottagning med snacks och mingel 
|| conference reception with snacks and mingel

PROGRAM ONSdAG || PROGRAMMe WedNeSdAy

öVeRSäTTNING 
Alla huvudanföranden i storsal simultanöversätts, vilket gör att de ges på både svenska 
och engelska. parallella sessioner är på svenska eller engelska, där de engelska är marke-
rade med den här symbolen:  

TRANSLATION
All the main speeches will be simultaneously translated, which means they are given in 
both Swedish and English. parallel sessions will be held in either Swedish or English, where 
English is marked with this symbol:

e

e
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tid & lokal || time & venue händelse || event sida || page

9.00-10.30 
konsert och kongress

parallella sessioner || parallel sessions, 
block Vi

35

10.30-10.45 kaffe och smörgås || coffee and sandwich

10.45-12.15 
konsert och kongress

parallella sessioner || parallel sessions, 
block Vii

38

12.20-13.00
Operan

Feministisk mobilisering - med utgångs-
punkt i konferensens diskussioner; hur går 
vi vidare? || Feminist mobilization –  
based on the conference discussions; 
where do we go from here?

med || with: Lena Martinsson, University 
of Gothenburg and paulina de los Reyes, 
Stockholm University.

tid & lokal || time & venue händelse || event sida || page

9.00-10.15  
konsert och kongress

parallella sessioner || parallel sessions, 
block iii

27

10.15-10.30 kaffe och smörgås || coffee and sandwich

10.30-12.30  
crusellhallen

på scen || On stage: tháhtje – iellem 44

12.30-13.30 Lunch

13.30-16.00 
konsert och kongress (inklu-
sive fika || including coffee 
break)

parallella sessioner || parallel sessions, 
block iV

29

16.00-16.15 paus

16.15-17.45 
konsert och kongress

parallella sessioner || parallel sessions, 
block V

32

kårhuset kollektivet 
18.00-19.30 
19.30-20.50 

20.50-21.20
21.30

Allt ljus på genus!
konferensmiddag || conference dinner
på scen/On stage: Svarta kroppar och vit 
vrede – reaktioner på black Lives Matter i 
Sverige  med || with: Victoria kawesa
Stand up: Shanthi Rydwall-Menon
Fest! Med DJ Gavana

47

PROGRAM TORSdAG || PROGRAMMe ThuRSdAy

54

Parallella sessioner || Parallel sessions
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pANELER || pANELS
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Queer death (In english)
Marietta Radomska, Linköping University; Line Henriksen, Linköping 
University; Tara Mehrabi, Linköping University; Eva Söderberg, 
Stockholm University; Wera Grahn, Linköping University; Varpu 
Alasuutari, University of Turku

Moderated by: Annika Jonsson, karlstad University and Nina Lykke, 
Linköping University

65 Operan

behövs genusforskning på svenska? den vetenskapliga 
publiceringens villkor 
Stefan Amirell, Föreningen för vetenskaplig publicering; Fredrik 
bondestam, Nationella sekr. för genusforskning; Ulrica Dahl, 
lambda nordica; Jenny björklund, lambda nordica; Anna Lundberg, 
Tidskrift för genusvetenskap; Lena Martinsson, Sveriges 
genusforskarför-bund

Modereras av: Sofia Strid, Örebro Universitet och Lotta callerstig, 
Örebro universitet

73 Sonaten

ellen Key var tydligen inte medveten om queerfrågan  
– Vad gör vi som historiker med den feministiska historie
skrivningen i vår undervisning
Jens Rydström, Lund universitet; Matilda Svensson, Lund univer-
sitet; Sara Edenheim, Umeå universitet; Monika Edgren, Malmö 
högskola

Ordförande: Stina backman, Linköpings universitet

59 Solot

Att tänka klass på nytt: Feministiska klassanalyser i tider av 
ojämlikhet och politisk kris 
Sofie Tornhill, Stockholm universitet; Rebecca Selberg, Lund 
universitet; paula Mulinari, Malmö högskola; Lena Sohl, Södertörns 
högskola

Modereras av: paula Mulinari, Malmö högskola och Lena Sohl, 
Södertörns högskola

69 Musikalen

bLOcK I  ONSdAG || WedNeSdAy 14.30–16.00

e
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Integration och migration
Anna bredström, Linköpings universitet; Tobias Hübinette, karl-
stads universitet; Victoria kawesa, Linköpings universitet; Mekon-
nen Tesfahuney, karlstads universitet; Juan Velasquez Atehortua, 
Göteborgs universitet

Modereras av: Lena Grip, karlstads universitet

62 Garden

Akademisk rörelse med klimatångest
Seema Arora-Jonsson, Göteborgs universitet; Anna kaijser, Lin-
köpings unviersitet; Ann-Sofie kall, Linköpings universitet; katarina 
Leppänen, Göteborgs universitet; kajsa Widegren, Göteborgs 
universitet

Modereras av: Martin Hultman, Linköpings universitet och Anna 
Lundberg, Linköpings universitet

64 Sonaten

conversation about cisnormativity and feminism based 
on an upcoming special issue of the Swedish Journal for 
Gender Studies, TGV (In english)

Sam Holmqvist, Uppsala University; Nina Lykke, Linköping univer-
sity; Del LaGrace Volcano, visual artist & intersex/trans activist

 chaired by: Erika Alm, Gothenburg University and Signe bremer, 
Uppsala University

58 Operan

Socialpolitisk genusforskning: hur kan organisering stärkas?
Maria Andersson Vogel, Stockholms universitet, Lena Gemzöe, 
Stockholm universitet, klara Hussénius, Stockholms universitet 
Anneli Häyrén, Uppsala universitet

Modereras av: petra Ulmanen, Stockholms universitet

73 Solot

Arbetslivsfrågor i genusforskningen – gränser, mobilitet, 
mobilisering
Linda Schults, Linköpings universitet; Elisabeth Sundin, Linköpings 
universitet; Malin Tillmar, Linköpings universitet

Paperpresentationer inom panelen
Ann Öhman, Umeå universitet: ”When mobility becomes too high: 
on gender, power and work in elderly care ”

Rebecca Selberg, Lunds universitet: ”post-work, post-gender? 
Strengths and weaknesses of the anti-work paradigm and its contri-
butions to feminist working life studies ” 

Modereras av: Anna Fogelberg Eriksson, Linköpings universitet

Operetten
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Literary and media representations (In english)

Zahra bagherishad, Stockholm University: ”The portrayal of iranian 
Women in Swedish public Service Television ” 

Sanja Nivesjö, Stockholm University: ”Dis-placed Desires: Sexuality 
and Spatiality in Early South African Literature ” 

Nana Osei-kofi, Oregon State University: ”Autobiography  
as counter-Discourse: Afroswedish Voices ” 

Anna Watz, Linköping University: ”The intensification of Gender 
binarism in contemporary popular culture ” 

chair: Nazifa Alizada, Swedish Secretariat for Gender Research, 
University of Gothenburg

pressläktaren

challenging methodological and disciplinary boundaries  
(In english)

Helena Wahlström Henriksson, Uppsala university and Annika Ols-
son, Stockholm University: ”(Shifting) borders and boundaries of 
Gender Research: A study of published scholarship ” 

Ann-Sofie Lönngren, Uppsala University: ”kunskapsproduktion 
bortom normerna – ett sätt att mobilisera? ” 

åsa persson, Umeå universitet: ”(Re-)producing Gender by 
Readings of the Hand – A critical Analysis of Digit Ratio ” 

kerstin Sandell, Lund universitet: ”contemporary use and abuse of 
science – a challenge for feminist studies ” 

katrine Scott, Lund University: ”between science and fiction - femi-
nist methodological futures ” 

chair: kerstin Sandell, Lund University

Garden

coloniality, Spatiality, Materiality (In english)

Johanna bergström, Mittuniversitetet: ”Reproduction of logics of 
coloniality: A critical reading of the EU – central American Associa-
tion Agreement ” 

Susanna Lundberg, Malmö högskola: ”Mobility changes space – 
gendered and racialized strategies for delineation and re-framing a 
local economy ” 

Madina Tlostanova, Linköping University: ”How to be a bird, not a 
tree: transcultural tricksters as paradigmatic border selves ” 

Despina Tzimoula, Malmö University: ”Given Things ” 

chair: Alma persson, Linköping University

Operetten

e

e

e

85

134

137

161

159

129

139

146

147

88

128

155

156

165

61

149
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Genusvetenskapliga perspektiv på mobilitet
Dag balkmar, Örebro universitet; Emma Friberg, Östergötlands mu-
seum; Tanja Joelsson, Uppsala universitet; Elin kusmin, Östergöt-
lands museum; Emelie Otterbeck, Fotograf

Modereras av: Malin Henriksson, VTi

56 Solot

Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s kvinno
konvention cedAW?
Gunvor Ngarambe, internationella kvinnoförbundet, ikF, och 
cEDAW-nätverket; Maria Nilsson, Stockholms Universitet, cEDAW-
nätverket; Aase Smedler, Sveriges kvinnolobby

Ordförande: kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genus-
forskning, Göteborgs universitet

70 Duetten

eufinansiering – är det något för genusforskare att bry  
sig om?
Fredrik bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning; 
Liisa Husu, Örebro universitet; Maria Lindholm, Vetenskap och 
allmänhet

Modereras av: charlotte Holgersson, Sveriges genusforskarförbund

63 Sonaten

Trans*feminism – conflicts, communalities, contingencies 
(In english)
Erika Alm, University of Gothenburg; Signe bremer, Uppsala Univer-
sity; Josephine krieg, independent scholar; Nina Lykke, Linköping 
University; Diana Mulinari, Lund University; Lukas Romson, indepen-
dent trans expert

Moderated by: irina Schmitt, Lund University and Wibke Straube, 
karlstad University

72 Operan

Minnespolitik och begär
claudia Lindén, Södertörns högskola; kristina Fjelkestam, Stock-
holms universitet; Ulla Manns, Södertörns högskola: ”Utställd 
feminism: minnespolitik, intervention och futuritet i västerländsk 
1800-talsfeminism ” 

Paperpresentationer inom panelen
Synne Myreböe, Umeå universitet: ”Att mobilisera känslor: Martha 
Nussbaums feminiserande läsning av kultiveringstänkandets idéhis-
toria ” 

Johanna Sjöstedt, Göteborgs universitet: ”Att läsa Simone de beau-
voir med Friedrich Nietzsche: En dekonstruktion av den feministiska 
filosofins historia ” 

Ordförande: Desireé Ljungcrantz, Linköpings universitet

pressläktaren
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doing secularism (In english)

Lis-Mari Hjortfors, Umeå University: ”Laestadianismens importan-
ce for Sami identity in the Lule Sami area ” 

Mikela Lundahl, University of Gothenburg; Lena Martinsson, Uni-
versity of Gothenburg and Linda berg, Umeå University: ”We have 
never been secular? ” 

Diana Mulinari, Lund university: ”Feminist responses to ideologies 
of secularism: from porno-burka to Mujeres creando ” 

Hanna Wikström, University of Gothenburg: ”Assessment beyond 
legal guidance. Genuineness, religion and sexuality in asylum cases ” 

chair: Suruchi Tapar-björkert, Uppsala University

Musikalen

Women, diversity and leadership (In english)

caroline berggren, University of Gothenburg: ”Women’s self- 
employment among university graduates – in policy and in reality ” 

ida-Maria börjesson, Örebro University: ”professional career  
networks for women - a sisterhood 2.0? ” 

charlotte Fridolfsson, Linköping University: ”Women’s educational 
pathways to political power in Sweden ” 

chair: Josefine Alvunger, Swedish Secretariat for Gender Research, 
University of Gothenburg 

pressläktaren

e

e

113

127

131

164

87

94

105

67

130

132

151
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10 saker du behöver veta om forskningspolitik och den nya 
forskningspropositionen (60 min)
kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning;
Mats benner, Lunds universitet; Fredrik bondestam, Nationella sekre-
tariatet för genusforskning

Modereras av: kajsa Widegren, Nationella sekretariatet för genus-
forskning, Göteborgs universitet

75 Solot

en workshop om att bli och vara feministisk forskare  
– visionära strategier för en solidarisk akademi (60 min)
Modereras av: Tanja Joelsson och Linda Sandberg, Sveriges genus-
forskarförbunds postdoktor- och doktorandnätverk

64 Solot
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Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald?

kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning: ”Femi-
nism som jämställdhet? ” 

åsa carlson, Stockholms universitet: ”Samma möjligheter ” till skola, 
utbildning och arbete: är det realistiskt? är det begripligt? ” 

Mia Liinason, Göteborgs universitet: ”Feminist claims: Normalization 
and negotiation ” 

Eva-Maria Svensson, Göteborgs universitet och Maria Edström, Gö-
teborgs universitet: ”Mobilisering och undanskjutande – paradoxen i 
svensk politik kring stereotyper, jämställdhet och yttrandefrihet ” 

Anna Wahl, kungliga tekniska högskolan: ”Eivor & Mai – en metod för 
jämställdhetsarbete med maktperspektiv ” 

Maria Wester, Umeå universitet: ”Att grundligt värdera värdegrunden ” 

Ordförande: boel kristiansson, Nationella sekretariatet för genus-
forskning, Göteborgs universitet

Operetten

e

Gränslandsflickor – Samhällsvetenskaplig forskning om 
samtida ung femininitet 
Julia Rönnbäck, Malmö högskola; Maria Andersson Vogel, Stock-
holm universitet

Paperpresentationer inom panelen
karin Milles, Södertörn högskola: ”Den som töjs under sex ” - ordet 
slidkrans som sexualpolitiskt verktyg 

Modereras av: Linda Arnell, Umeå universitet
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Theorizing cultural heritage (In english)

Arndís bergsdóttir, University of iceland: ”Wrapped in Technology ” 

christina Fredengren, Stockholm University: ”Heritage as Deep time 
nature:culture phenomena ” 

cecilia Rodéhn, Uppsala University and Hedvig Mårdh, Uppsala 
university: ”Using emotions in the Museum of Medicine - the making 
of doctors, nurses and patients ” 

chair: Madina Tlostanova, Linköping University

Musikalen

131

56

87

104

140

124

153

158
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80

96
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Migration and mobility (In english)

Fataneh Farahani, Stockholm University and Suruchi Thapar-björkert, 
Stockholm University: ”caretographies of hospitality: The intersec-
ting and shifting conditions of hosting and hostility in a connected 
world ” 

karin Forss, Sweco Society: ”What's love got to do with it? - An ana-
lysis of the political imaginary of regulating transnational relations-
hips ” 

Anna Gavanas, Linköping University: ”Swedish retirement migrants, 
globalization and independent ageing ” 

bente knoll, University of Applied Sciences Technikum Wien: ”Diverse 
Trips, Travel Modes, and Mobility patterns : Mobility and Movements 
of people with caring responsibilities in Austria ” 

catrin Lundström, Linköping University: ”We are the world ”: Swedish 
migrant women and white cosmopolitanism ” 

paula Mählck, Stockholm universitet: ”Academics on the move? Gen-
der, race and place in transnational academic mobility ” 

Akuat Supriyanto, University of porto: ”Gender, Family and careers: 
Narratives of indonesian Return Migrant Workers ” 

Eftychia Vagena, border thinking and the study of everyday resistances ” 

chair: Lauren LaFauci, Linköping University

Musikalen

Att göra feministisk teori

Lina Elisabeth bonde, University of Helsinki, Humboldt University of 
berlin: ”kind of like life and liveability - or what we rarely talk about 
when we talk about men ” 

Hillevi Ganetz, Stockholms Universitet: ”Drottningens kropp och 
vetenskapens pris ”

Hanna Hallgren, Linneuniversitetet: ”Det som övar annorlunda likt ett 
hjärta ” 

Anita Hussenius, Uppsala Universitet: ”Att överbrygga disciplinära 
gränser: position-status-makt som feminist inom naturvetenskap/
naturvetare inom genusvetenskap ” 

Jonna Håkansson, Göteborgs universitet: ”Vad känslor gör i mobilise-
ring mot det speciesistiska patrikoloniala projektet ” 

Sofia Wiberg, kungliga tekniska högskolan och petra bauer, konstfack: 
”Rehearsals - eight acts on the politics of listening ” 

Ordförande: Wera Grahn, Linköpings universitet

crusellhallen

eMethodological boundaries (In english)

Greta bladh, Umeå university: ”body Matters ” 

christine bylund, Stockholm University: ”Matter over mind  
- criping materiality and the rhetoric of ableism ”

Sara Edeinheim, Umeå university: ”Foreclosed Matter  
– On the Material Melancholy of New Materialism ”

klara Goedecke, Uppsala University: ”Doing ” friendship, gender  
and power: The politics of interviewing men ” 

Gabriele Griffin, Uppsala University: ”crossing borders:  
The Vicissitudes of cross-cultural interviewing ” 

Lena Gunnarsson, Örebro University: ”Affect, gender and bio/ 
sociocultural interdisciplinarity: The case of Teresa brennan ” 

Amund Rake Hoffart, Örebro University: ”Feminist boundary- 
drawing: intersectional theory and the case of additive analysis ” 

chair: Marietta Radomska, Linköping University

Sonaten

Nationalism and racism (In english)

Mathias Ericson, Göteborgs universitet: ”Gender, risk and vulnerability 
in Sweden's crisis management: the case of the ‘refugee situation ” 

Lan kieu, Umeå University: ”(Dis)orientations: Whiteness and the 
(Ugly) promise of Mixed-Race Love ” 

Anna Lundberg, Linköping University; Emma Rosengren, Linköping 
University och cecilia åse, Linköping University: ”Under the surface, 
over the top: gendering military crises in Sweden ” 

Maja Sager, Lund University and Diana Mulinari, Lund University: ”The 
category of migrant men in the aftermath of the köln events. postco-
lonial Feminist Reflections ” 

chair: caroline betemps, Linköping University

Operan

embodied borderlands (In english)

Marco bacio, Lund University: ”Male Sex Workers: A comparative 
study of a fringe phenomenon in italy and Sweden ” 

Malena Gustavson, Linköping University: ”A lens towards a state of 
HiV : the somatechnics of visualising viral politics ” 

Marjo kohlemainen, Linköping University ”About having issues: 
boundary-work in the practices of relationship and sex counselling ” 

Desireé Ljungcrantz, Linköping University: ”The risky pussy? Men-
struation, sex and HiV ” 

Jens Rydström, Lund University: ”Scandinavian sex workers’ organisa-
tions from 1977 until the present: Activism in changing landscapes ” 

Maria Tonini, Lund University: ”circumscribed recognition: creating a 
space for young queer people in Delhi ” 

Vanim Zetreus, Linköping University: ”To cuddle with Viral companions, 
pills, and Laws: ”Risk-free ” hiv and to Always Already be Dying ” 

chair: Vera Weetzel, Linköping University

Duetten
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Att göra kulturarv 

Wera Grahn, Linköping University: ”Representing the past of the 
South Sámi and Norse in a borderland ” 

cecilia Rodéhn, Uppsala universitet och Hedvig Mårdh, Uppsala 
uni-versitet: ”kulturarvet som högskolepedagogisk resurs – 
Normer, värderingar och pedagogisk mobilitet ” 

Anna Seidevall-byström, Stadsmuseet i Stockholm: ”Om vilka 
berättar vi? ” 

Ordförande: Maja Lundqvist, Nationella sekretariatet för genus-
forskning, Göteborgs universitet

Sonaten

evaluating the evaluations (In english)

Maria carbin, Umeå universitet och Maria Jönsson, Umeå universi-
tet. ”Den enes bröd, den andres...? Om peer-review-systemet och 
framskrivandet av forskarsubjekt i akademiska utlåtanden ” 

Liisa Husu, Örebro universitet: ”Evaluating the evaluations: gender 
studies and gender research in the era of research assessments ” 

Hanna Li kusterer, Högskolan i Gävle och paula Mählck, Stockholms 
universitet: ”Reviewing the reviewers of professorship appoint-
ments in Swedish academia ” 

chair: Anna peixoto, Swedish Secretariat for Gender Research, 
University of Gothenburg 

Musikalen

Att utmana skolans gränser

Lena Andersson, Göteborgs universitet: ”Var är barnen? Med 
en queerteoretisk blick på sexuell läggning och likabehandling i 
förskolan ” 

Maha Eichoue, Länstyrelsen Östergötland: ”Mognad och livsut-
rymme – främjande och förebyggande arbete för att motverka 
hedersvåld och främja jämställdhet ” 

camilla Safrankova, Malmö högskola: ”Entreprenörskap i skolan – 
en kritisk feministisk läsning ” 

irina Schmitt, Lund universitet: ”Hur skolan görs cis och binärt: 
Trans ungdomars och unga vuxnas analys av skolan ” 

Frida Siekkinen, Göteborgs universitet: ”Ett enspråkigt Sverige  
i sikte - Svenska som andraspråkskodade elever som de avvikande 
Andra? ” 

Ordförande: Samuel Heimann, Nationella sekretariatet för genus-
forskning, Göteborgs universitet

crusellhallen
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claiming space (In english)
Amanda kernell, Filmmaker: ”colonial racist Swedish practices of 
erasure of Sámi culture: Stoerre Vaerie - Northern Great Mountain 
”; Liselotte Wajstedt, Filmmaker: ”kiruna (Gíron): The Drift block 
” ; May-britt Öhman, Uppsala University and Samí land Free Uni-
versity: ”challenging colonial and racist Gender research: claiming 
space for Sámi feminism Gender research/academia ”

Ordförande: Justin Makii, Linköpings universitet

76 Operetten

Midnattsseminariet – en blogg om att vara feminist  
i forskarvärlden
Vi presenterar bloggen och bjuder in deltagarna till kreativt  
skrivande på temat. Öppet för alla, på svenska.

Modereras av: Anna kaijser, Linköping universitet och Malin  
Henriksson, VTi

66 Solot

Genusvetenskapliga begrepp på resande fot
Anna Adeniji, Hyresgästföreningen/Linnéuniversitetet; Anneli 
brännström Öhman, Umeå universitet; Ulrika Dahl, Uppsala uni-
versitet/Södertörns högskola; Amund Hoffart, Örebro universitet; 
Nina Lykke, Linköpings universitet

Modereras av: Anna Lundberg, Linköpings universitet och Ann 
Werner, Södertörns högskola

67 Operan

Feministisk designpedagogik och designpraktik
pirjo Elovaara, blekinge tekniska högskola; Martin Hultman,  
Linköping universitet; christina Mörtberg, Linnéuniversitetet;  
Annika Olofsdotter bergström, blekinge tekniska universitet

Modereras av: Anna croon Fors, Umeå universitet

58 Duetten

caucus: Transgender scholarship – (in)visibilities, reflexi
vities & tactics (In english)

Moderated by: Max van Midde, independent doctoral researcher

76 pressläktaren

bLOcK V TORSdAG || ThuRSdAy 16.15–17.45
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The Swedish Network of Family and Kinship Studies: 
(Criss) crossing Critical Boundaries (In English)
Ulla björnberg, University of Gothenburg; Maria Eriksson, Mälar-
dalen university ; Johanna Gondouin, Stockholm University; 
Gabriele Griffin,Uppsala University; Jenny Gunnarsson payne, 
Södertörn University; Anna Malmqvist, Linköping University

Moderated by: Helena Wahlström Henriksson, Uppsala University

74 Duetten

Futue et labora – genusvetenskapligt forskningsmaraton 
från Stockholms universitet, tema Arbete (fortsätter  
i block VII)

Fanny Ambjörnsson: ”Varför städar kvinnor toaletten?  
Temporala aspekter av städningens genus ”

Sofie Tornhill: ”Win-win-win? ‘Företagsfeminism’ och mikro-
entreprenörer i den globala ekonomin ”

Anita Nyberg: ”prostitution och bNp. Sex som arbete och produktion ”

åsa Eriksson: ”Motståndets gränser. Genus, lantarbete och organi-
sering efter strejken ”

Lena Gemzöe: ”post-sekulära maskuliniteter – mobilitet, tid och arbete ”

Hillevi Ganetz: ”Genus och genialitet i den TV-sända Nobelbanketten ”

Vanja Hermele: ”State of the Arts. Jämställdhet, mångfald och 
nationsskapande på kulturområdet ”

Modereras av: kristina Fjelkestam, Stockholms universitet

60 Solot

bLOcK VI FRedAG || FRIdAy 09.00–10.30

e

Författarträff med Sara Lövestam 16.3017.30
Sara är författare, lärare i svenska för invandrare, skribent och 
föreläsare. Sara är också känd som domare i tävlingsprogrammet 
Lantzkampen i p1. i denna föreläsning pratar hon om ”Sanning 
med modifikation ” och ”Önska kostar ingenting ” som är de första 
böckerna i en planerad tetralogi om privatdetektiven kouplans 
överlevnad. 2015 tilldelades Lövestam Deckarakademins pris för 
bästa deckardebut.

Ordförande: Forum för genusvetenskap och jämställdhet,  
Linköpings universitet

bokhallen, 
Linköpings 

stadsbiblio tek

Stadsvandring i Linköping 16.3017.30
Följ med på en kulturgeografisk vandring genom Linköpings 
centrum med sin domkyrka, slott och stadshus och lyssna på berät-
telser om historiska skeenden.

Stadsvandringen leds av björn Segrell, universitetslektor vid Tema 
Miljöförändring, Linköpings universitet.

Samling vid 
Stora torget
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Aktivistisk mobilisering

Anna-britt coe, Umeå universitet: ”Att ta plats/ att ta tillbaka plats- 
att mobilisera för en trygg stad ” 

cecilia Jonsson, Linnéuniversitetet: ”Den internationella hem-
mafrun ” 

Mia Liinason, Göteborgs universitet och Marta cuesta, Högskolan 
i Halmstad: ”Gränsdragningar och -överskridanden: Feministisk 
aktivism som hoppets politik ” 

Emma Sundkvist, Lund universitet: ”Den migrerande maskulinite-
ten och feministiska kamper i Egypten: Alternativa förståelser av 
sexualiserat våld ” 

Gull Törnegren, Högskolan Dalarna: ”Narrativ identitetsformering 
som diskursiv intervention i israeliska och palestinska kvinnliga 
aktivisters reflekterande livsberättelser ” 

Ordförande: paula Mulinari, Malmö högskola

Spegelsalen

pApERpRESENTATiONER || pApERpRESENTATiONS

TITeL & deLTAGARe || TITLe & PARTIcIPANTS
SIdA

PAGe

LOKAL 

VeNue

Forskningens och undervisningens villkor

Anna Adeniji, Hyresgästföreningen: ”Att förkroppsliga mångfald. 
Forskningens villkor och forskarens gränser ” 

Sara Goodman, Lund University: ”Developing and teaching an inter-
national masters program in Gender Studies with in a Social Science 
Faculty: pleasures, challenges and paradoxes after 10 years ” 

birgitta Jordansson, Göteborgs universitet: ”Organisatoriska förut-
sättningar för att nå jämställdhet inom akademin ” 

Anders Olofsson, Mittuniversitetet: ”Högskolestuderandes geo-
grafiska förflyttning inom Sverige ” 

kajsa Widegren, Nationella sekretariatet för genusforskning: ”En 
feministisk-kritisk forskningspolitik? ” 

Ordförande: Malena Gustavson, Linköpings universitet

Operan

ekofeminism, samisk feminism och antirasism

Sangeeta bagga-Gupta, Jönköpings högskola: ”Mobalizing inter-
sectionality through a focus on social-textual practices. Recogni-
zing or marginalizing deaf, immigrants and Sami? ” 

Zahra bayati, Göteborgs universitet: ”Miljöaktivist, feminist, 
antirasist och förmodad muslim och den nordiska miljörörelsens 
dilemma! ” 

Annelie bränström-Öhman, Umeå universitet: ”Sara Lidman och 
”sam-vettets ” ekologi ” 

ina knobblock, Lunds universitet: ”Sámi Feminists against Mines ” 

Ordförande: Sarah Delshad, Muslimska Feminister

Operetten

Inkluderingspraktiker

Margareta bohlin, Högskolan i väst: ”Att ta risker i en existentiell 
och genusordnad värld – en samhällelig utmaning ”

Sara Nyhlén, Mittuniversitetet: ”Att skapa mening -en studie av 
offentliga- och civilsamhällesaktörers arbete med utsatta EU-
medborgare ” 

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet: ”Genusgränser i Svenska 
kyrkans sociala innovationer ” 

Johanna Overud, Umeå universitet: ”Lokala arbetsmarknadsstrategier, 
globala migrationsrörelser och statlig styrning i norrländsk glesbygd ” 

Linda Sandberg, Umeå universitet; Ulrika Schmauch, Umeå universitet 
och christine Hudson, Umeå universitet: ”Den progressiva, jämställda 
staden och den ”manliga ” kulturens företräde ” 

Ordförande: Ulrika Helldén, Nationella sekretariatet för genus-
forskning, Göteborgs universitet

Sonaten

79

97

119

125

152

157

108

119

136

163

82

85

93

122

89

135

125

138

144
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pApERpRESENTATiONER || pApERpRESENTATiONS

TITeL & deLTAGARe || TITLe & PARTIcIPANTS
SIdA

PAGe

LOKAL 

VeNue

Kolonialitet och rasifiering 

katja Andersson, Göteborgs universitet: ”Svarta kvinnor i akade-
miska rum ” 

Sabina ivenäs, University of Washington: ”på gränsen till identitet: 
transnationella, transrasiala och sexualiserade kroppar i Skandina-
visk adoptionslitteratur ” 

Joakim Johansson, Mälardalens högskola: ”Skandalösa muslimska 
män i svensk politik: kön och etnicitet i svenska tidningsmediers 
representationer av yasri khan ” 

Daniel Nyström, Umeå universitet: ”Lilla Hjärtat, Muhammedkari-
katyrer och en skäggig norrman ” 

Therese Svensson, Göteborgs universitet: ”Trött på vithet ” kolo-
nialitet och rasifiering i svenskspråkig litteratur 1914-1933 ” 

Ordförande: Lena Sawyer, Göteborgs universitet

Sonaten

The intersections of violence (In english)

Linnéa bruno, University of Gothenburg: ”Times of trouble. 
Fathers' violence, the state and the separating family ” 

Emma Ebintra, Linköping University: ”Movements and boundaries 
in female human trafficking in peru ” 

Huong Nguyen, Lund University: ”Navigating identity, Ethnicity, and 
politics: A case Study of Gender Variance in the central Highlands 
of Vietnam ” 

india Reed bowers, international Organization for Self-Determina-
tion and Equality: ”The Land of my body; Decolonizing Justice ” 

Helle Rydström, Lund University: ”Transgressing boundaries: 
bodies, Genders, and Violences ” 

chair: Marjo kolehmainen, university of Tampere

Duetten

Queera läsningar av museisamlingar, 10.4512.15
Med vilka glasögon betraktar vi konst och utifrån vilka perspektiv 
berättas det om motiven? i den här föreläsningen och visningen 
av Östergötlands museum konstsamling fokuserar vi oss på hur 
normer påverkar förståelsen av konst och historieberättande.

Läsningen görs av karl-Emil åkerö är filosofie magister i konstve-
tenskap och visuell kommunikation och filosofie master i kultur- 
och mediegestaltning. 

51
Östergötlands 

museum

e

bLOcK VII FRedAG || FRIdAy 10.45–12.15

pANELER || pANELS

TITeL & deLTAGARe || TITLe & PARTIcIPANTS
SIdA

PAGe

LOKAL 

VeNue

Publish or perish? Att publicera i genusforskningstidskrifter 
Ulrika Dahl, Södertörns Högskola, redaktör för ”lambda nordica ”; 
Lena Grip, karlstads universitet, redaktör för ”Tidskrift för ge-
nusvetenskap ”; Ulf Mellström, karlstads universitet, redaktör för 
”NORMA: international Journal for Masculinity Studies ”

Modereras av: Jenny björklund, Uppsala universitet, redaktör för 
”lambda nordica ”

57 Spegelsalen

Gränsland: etik och politik
Hanna bäckström, Umeå universitet; Evelina Johansson, Göte-
borgs universitet; Johanna Lauri, Umeå universitet; Lina palmqvist, 
Göteborgs universitet

Modereras av: Lina palmqvist, Göteborgs universitet

71 Operetten

Situationen är akut – hur kan vi som genusvetare och  
genusforskare agera?
Erika Alm, Göteborgs universitet; Linda berg, Umeå universitet; 
Anna Johansson, Göteborgs universitet; pia Laskar, Linköpings 
universitet; Mikela Lundahl, Göteborgs universitet; Diana Mulinari, 
Lund universitet; cathrin Wasshede, Göteborgs universitet

68 Operan

Futue et labora – genusvetenskapligt forskningsmaraton 
från Stockholms universitet, tema Sex

Annika Olsson: ”’Let’s talk about sex’ – genusvetenskapens relation 
till sex i praktiken ”

Elin Abrahamsson: ”Mas(s)turbation och happy endings i roman-
cegenren ”

kalle berggren: ”’Du är en player som farsan’ – föreställningar om 
ålder, genus och sexualitet i svensk hiphop ”

Maria Margareta Österholm: ”Gurlesk i samtida seriekonst ”

kristina Fjelkestam: ”Retrofili ”

Lisa käll: ”Mellankroppslighet och beröringens gränser ”

Malin Ah-king: ”’The Female Turn’ – en vetenskapsstudie om  
den ändrade synen på honors betydelse i evolutionsbiologin  
1980-2000 ”

Johanna Gondouin: ”Surrogatmödraskap ”

Modereras av: åsa Eriksson, Stockholm universitet

60 Solot

81

117

118

136

154

92

98

134

91

141
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 Journeys into the night: othering figures, figurations of 
otherness , with Mara Lee ONSDAG || WEDNESDAy, 23 NOVEMbER, 13 .15-

14 .15 , LiNkÖpiNG kONSERT & kONGRESS, G ARDEN

Simultanöversättning från engelska till svenska

This presentation is an inquiry of how processes of Othering take place 
in figurative language use. Unlike hate speech and other types of explicitly 
abusive language, our most habitual images and metaphors construct Oth
erness in tacit and more concealed ways. By investigating rhetoricity and 
figurative language from the perspective of creative writing, this presenta
tion will revisit two metaphors: the journey and the night. Who works for 
whom in figurative language use? How does the encounter with Otherness 
affect the workings of our imagery? These are questions that also point to
wards the urgency of creating new rhetorical devices and figures that work 
with Otherness. The presentation will be held in English. 

Presented by: Kajsa Widegren, Swedish Secretariat for Gender Research

mara lee is PhD Literary Composition, Royal Acad
emy of the Arts. Mara Lee is in addition to being a 
researcher, a writer of fiction and poetry. Mara Lee is 
based in Stockholm and defended her thesis in 2014. 
She discusses feminism, intersectionality and racism 
in all her works.

svenska || Mara Lee, fil. dr i litterär gestaltning, 
Kungliga konsthögskolan, kommer i denna presen
tation att undersöka hur processer av andrafiering 

(Othering) inverkar på språkliga stilfigurer och bildspråk. Presentationen 
kommer att hållas på engelska.

 Archiving against queer nostalgia , with Jin haritaworn 
ONSDAG || WEDNESDAy, 23 NOVEMbER, 18.15-19.15 , LiNkÖpiNG kONSERT & 

kONGRESS, G ARDEN

Simultanöversättning från engelska till svenska

This lecture takes issue with the archiving fever that is occurring in wider 
(whiter) queer communities, which follows the logics of murderous inclu
sion. In the wake of the debates about homonationalism, homonormativity 
and gay imperialism, the question ”How or does queer remain insurgent? 

e

e
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Något måste göras, men vem ska göra det och hur? Har en feminism som 
främst fokuserar på kön och könsskillnader gjort sig irrelevant i samtida 
feministisk kamp? Vilka erfarenheter och kunskaper kan er bjudas från 
samiska perspektiv? Denna session erbjuder feministiska, teknovetenska
pliga och samiska perspektiv på förutsättningarna för nutida och framtida 
överlevnad. Utifrån ett fokus på Vatten – Liv och med stöd av musik, 
film, performance utforskar vi hur feminister/kvinnor/urfolk synliggör 
frågorna, söker och kanske finner lösningar.

Gå in på samelandsfriauniversitet.com för berättelser, videos, bilder, 
länkar och texter med anknytning till panelens tema.

vuokko hirvonen, láidde risten vuokko, är profes
sor vid Sámi allaskuvla  Sámi University of Applied 
Sciences i Guovdageaidnu, Norge. Hennes forskning 
erbjuder stor insikt i området samisk litteratur och 
muntlig tradition, särskilt samisk kvinnolitteratur 
från genus och postkoloniala perspektiv. Hon har 
också arbetat med frågor som rör samisk undervisn
ing och pedagogik.

eva charlotta helsdotter har en grundutbildning 
som civilingenjör och har doktorerat i mark och 
vattenresursteknik. Hon är docent i säker vatten
hushållning vid Kungliga tekniska högskolan och 
också utbildad i biodynamisk trädgårdsodling. I sin 
roll som forskare och konsult har Eva Charlotta ar
betat med miljöfrågor i mer än 25 år.

caroline wamala–larsson är verksam som före ståndare 
för HumanIT forskningscentrum och lektor vid Cen
trum för genusvetenskap vid Karlstads universitet 
samt programhandläggare med Swedish Program for 
ICT in Developing Regions (SPIDER). Hon bidrar 
till den praktiska och akademiska utveck lingen av in
formations och kommunikations teknik för utveck
lingsländer (ICT4D). Inom sitt forskningsområde 
genus och teknik, fokuserar WamalaLarsson på an

” at times resembles a search for innocent genealogies. The AIDS crisis, 
the Nazi past and Stonewall become figures of a queer nostalgia which, 
rather than running from the murderous past, actively seeks it out as a 
site of queer regeneration. The lecture juxtaposes this queer nostalgia 
with current archiving attempts in queer and trans Black, Indigenous and 
people of colour (QTBIPOC) communities in Toronto. The presentation 
will be held in English. 

Presented by: Pauline Lomami, afroqueer activist and independent artist.

jin haritaworn is Associate Professor in Race, Gen
der and Environment at York University in To ronto 
and a queer, trans and antiracist organizer. They are 
author of Queer Lovers and Hateful Others: Regen
erating Violent Times and Places, and co/editor of 
Queer Necropolitics. They have made contributions 
to several fields including queer and transgender 
studies, critical ethnic studies, and urban studies.

svenska || Jin Haritaworn är queerforskare och 
docent vid York universitet, Toronto. Hen ställer sig i denna presenta
tion frågan om hur queer kan förbli subversivt genom en djupdykning i 
pågående arkiverings försök i queera och ickevita samhällen i Toronto. 
Presentationen kommer att hållas på engelska.

tjáhtje– iellem TORSDAG || THURSDAy, 24 NOVEMbER, 10.30-12.30, 

LiNkÖpiNG kONSERT & kONGRESS, cRUSELLHALLEN

Simultaneous translation from Swedish to English.

År 1917 organiserades det första kolonialstatsöverskridande samiska 
mötet i Trondheim. En av huvudarrangörerna var den samiska femin
isten Elsa Laula Renberg och mötet handlade om samtida och framtida 
överlevnad med fokus på det samiska folket. Idag, nästan 100 år senare, 
finns en global medvetenhet om att vår överlevnad är allvarligt hotad. 
I Sverige finns ett flertal platser där människor organiserat sig för att 
protestera mot projekt som hotar vattnet, däribland ett järngruvprojekt i 
Gállok/Kallak i Lule älv. Just nu pågår även en omfattande manifestation 
i Standing Rock, som är ett reservat i staterna North Dakota och South 
Dakota i USA.



g 46 g 47

development och forskningspolitik. Kontexterna för hennes forskning 
och hennes transformationspraktiker återfinns inte bara på tekniska 
universitet i Sverige, utan också vid universitet i Östafrika och Bolivia.

Modereras av: may-britt öhman, lule och 
skogssame med rötter i Lule älvdal, fil. dr i teknik 
historia. Leder Teknovetenskapliga forskargruppen 
vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala 
universitet, initiativtagare till Samelands fria 
universitet, medgrundare och styrelseledamot i 
Uppsam–föreningen för samiskrelaterad forskning 
i Uppsala, styrelseledamot Svenska samernas 
riksförbund, ersättare i Sametinget och 
styrelseledamot i Sil bonah Sámesijdda. 

Medarrangör: Pirjo Elovaara, docent vid Institutionen för teknik och 
estetik, Blekinge tekniska högskola

english || This session takes departure from a focus on Water – Life and 
provides feminist, technoscientific and Sami perspective on conditions 
for present and future survival. The session will be held in Swedish/
Scandinavian languages

Svarta kroppar och vit vrede – reaktioner på black Lives Matter i 
Sverige, med Victoria Kawesa TORSDAG || THURSDAy, 24 NOVEMbER, 

19.30–21.00 ,  kåRHUSET kOLLEkTiVET 

Simultaneous translation from Swedish to English.

Proteströrelsen Black Lives Matter har kallats vår tids medborgarrätts
rörelse. 2016 gjordes en video med svarta aktivister, skådespelare, musiker 
och politiker från Sverige som en solidaritetshandling med Black Lives 
Matter globalt. Videon väckte stor uppmärksamhet på sociala medier och 
mötte även en våg av rasistiska kommentarer.

Debatten som uppstod i Sverige om rörselsens betydelse för svenska sam
manhang kan ses i en bredare kontext, inte minst i relation till den nu
varande situationen för flyktingar i Europa och Sverige. Föreläsningen 
kommer också fokusera hur svartas kamp och identitet i Sverige skiljer 
sig från den i USA, vilket får konsekvenser för hur afrosvenskars krav på 
rättvisa, jämställdhet och jämlikhet tar sig uttryck här.

Presenteras av: Lena Sawyer, docent vid Institutionen för socialt arbetet, 
Göteborgs universitet

vändningen av ICT med fokus på genus. Hennes forskning bekräftar re
ciprok konstruktion av genus och teknik och bidrar med en djupare analys 
för kulturell förankring av ICT.

liselotte wajstedt är konstnär och filmmakare 
verksam i Kiruna. Bakom henne har hon ut bildning 
i fri konst från olika konstskolor i Sverige: Projek
tprogram i fri konst på Kungliga konsthögskolan 
och Animation och experiment film men inriktning 
mot dokumentärfilm och manus. Kandidatexa
men i konstnärligt uttryck och konvergerade me
dier 2010. Hennes filmer rör sig ofta i gränslandet 
mellan dokumentär och experimentell konstfilm. 
Bland hennes filmer återfinns bland annat: Jorindas 

resa, 2014; Kiruna  Rymdvägen, 2013; A Soul of a City, 2012; I am in 
Lavvu, 2011; Àrvas, musikvideo, 2009; Faces, 2009; A sami in the city, 
2007; The sami and her body, 2007 och A city sami in the woods, 2007.

cecilia åsberg är professor med inriktning på Ge
nus, natur, kultur och undervisar, forskar och publi
cerar inom feministisk teori, djurmännisko studier, 
technoscience och cultural studies, miljö orienterad 
humaniora, medicinsk humaniora och andra former 
av kritisk och feministisk, meränmänsklig hu
maniora, så kallad posthumaniora. Hon leder The 
Posthumanities Hub och det nationella forskning
sprogrammet inom miljöorienterad hum aniora Seed 
Box: An Environmental Humanities Collaboratory, 

samt är CoDirector för GEXcel International Collegium for Advanced 
Transdisciplinary Gender Studies. 

lena trojer har varit djupt engagerad i ut veck
lingen av feministisk forskning och feministisk 
teknovetenskap sedan tidigt 1990tal. Hon ledde, 
tillsammans med kollegor, bildandet av Avdelnin
gen genus & teknik vid Luleå tekniska universitet 
samt bildandet av forskningsenheten Teknovet
enskapliga studier vid Blekinge tekniska högskola, 
där Trojer blev professor i IT och genusforskning 
1999. Hennes akademiska intressen inkluderar 
bland annat feministisk teknovetenskap, ICT and 
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victoria kawesa är doktorand i genusvetenskap 
på Tema Genus och skriver en avhandling om Svart 
feminism och vithet. Hon är antirasistisk feminist 
och grundare av Svart Feministiskt Forum. Hon 
är politiker i Feministiskt Initiativ, skribent, de
battör och är aktiv föreläsare om afrofobi, svart 
feminism och vithet. Hon är även utredare och  
är medförfattare till regeringsrapporten om Afro
fobi 2014.

english || Black Lives Matter constitutes one of the major civil right 
movements of our time. The movement was followed by an intense debate 
in the Swedish context. In 2016, a video was made with black activists, 
actors, musicians and politicians from Sweden as an act of solidarity with 
Black Lives Matter globally. The video attracted a wide range of audience 
on social media and also encountered a wave of racist comments.

In this lecture, gender researcher, Victoria Kawesa, will shed some light 
on the reactions against Black Lives Matter in Sweden. By relating it to 
the current refugee situation in Europe and Sweden, Kawesa shows that 
the discussion can be read in a wider context. Kawesa will also elaborate 
how the struggle for black people in Sweden differs from the one in the 
the US, and how that affects AfroSwede´s demands for justice, gender 
equality and equity in Sweden.

Victoria Kawesa, PhD candidate Gender Studies, Linköping University. 
Victoria Kawesa is writing a thesis on black feminism and whiteness. She 
is an antiracist feminist and founder of Black Feminist Forum. She is a 
politician in the Feminist Initiative, writer, commentator and an active 
lecturer on Afrophobia, black feminism and whiteness. She is also the 
coauthor of the government report on Afrophobia 2014.

Presented by: Lena Sawyer, Associate Professor at the Department of 
Social Work, Gothenburg University

På stan || City events
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Intergender consortium Research School for Transdisciplinary Gen
der Studies 24 NOVEMbER, 12.30-13 .30, SOLOT

Informal network meeting for PhD Students enrolled 20132016.

Magdalena Gorska, Gabriele Griffin, Helena Wahlström Henriksson, Jens 
Rydström

Networking lunch – Trans scholars 24 NOVEMbER 12.30-13 .30, 

There will be a table reserved for trans scholars during the lunch. This 
informal meeting will facilitate a specific networking opportunity for 
scholars working in the field of transgender studies. All are welcome.

Moderated by: Max van Midde, Independent doctoral researcher

Författarträff med Sara Lövestam 24 NOVEMbER, 16.30-17.30, bOkHALLEN, 

LiNkÖpiNGS STADSbibLiOTEk

Sara är författare, lärare i svenska för invandrare, skribent och föreläsare. 
Sara är också känd som domare i tävlingsprogrammet Lantzkampen i P1.

I denna föreläsning pratar hon om ”Sanning med modifikation ” och ”Ön
ska kostar ingenting” som är de första böckerna i en planerad tetralogi om 
privatdetektiven Kouplans överlevnad. 2015 tilldelades Lövestam Deck
arakademins pris för bästa deckardebut.

Stadsvandring i Linköping TORSDAG 24 NOVEMbER, 16.30-17.30, SAMLiNG 

på STORA TORGET

Följ med på en kulturgeografisk vandring genom Linköpings centrum med 
sin domkyrka, slott och stadshus och lyssna på berättelser om historiska 
skeenden.

Stadsvandringen leds av Björn Segrell, universitetslektor vid Tema Miljö
förändring, Linköpings universitet.

Queera läsningar av museisamlingar FREDAG 25 NOVEMbER, 10.45-12.15, 

ÖSTER GÖTLANDS MUSEUM

Med vilka glasögon betraktar vi konst och utifrån vilka perspektiv berättas 
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det om motiven? I den här föreläsningen och visningen av Östergötlands 
museum konstsamling fokuserar vi oss på hur normer påverkar förståelsen 
av konst och historieberättande.

Läsningen görs av: KarlEmil Åkerö är filosofie magister i konstvetenskap 
och visuell kommunikation och filosofie master i kultur och medie
gestaltning. 

LINKöPING
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har bidragit till att dessa utgångspunkter ifrågasatts och numera finns 
många exempel på hur inkluderande analyser av mobilitet kan göras där 
intersektionella perspektiv beaktas. Samtidigt har mobilitet som ett viktigt 
tema för analys inom genusvetenskapen ofta förbisetts, där aspekter som 
tid, plats, rörlighet och rum sällan problematiseras. I denna session ger 
vi exempel på aktuell genusvetenskaplig forskning som på allvar beaktar 
frågan om mobilitet på lika villkor. Vi gör nedslag i olika kontexter: upp
levelser av otrygghet i utomhusmiljöer, barns upplevelser av sin rörlighet 
och sitt bostadsområde och cyklisters utsatthet i trafikrummet. En gemen
sam nämnare är frågan om vem som har tillgång till det offentliga rum
met och på vilka villkor. Är ungdomar, barn och cyklister mobila på lika 
villkor som vuxna bilister? Presentationerna speglar även den mångfald 
av experimentella metoder som mobilitetsfältet präglas av, såsom foto
grafering, kartografier, walkalongs och virtuella etnografier. Sessionen 
innehåller exempelvis en visning av utställningen Utgång/Hemgång där 
ungdomars upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet skildrats. 
Utställningen bygger på fotografiska gestaltningar av ungdomars berät
telser på temat och är ett samarbete mellan forskare, fotograf och mus
eipedagoger. I sessionen lyfter vi kontinuerligt fram vikten av återföring 
av kunskap till omgivande samhälle, den så kallade tredje uppgiften, och 
hur det kan ge projekt mervärde snarare än merarbete.

Publish or perish? Att publicera i genusforskningstidskrifter. 
björklund Jenny, Uppsala universitet; Dahl Ulrika, Uppsala universitet; Grip 

Lena, karlstads universitet; Mellström Ulf, karlstads universitet. 

Att publicera sin forskning i vetenskapliga tidskrifter med peerreview
förfarande blir allt viktigare för den som vill överleva i en neoliberal 
universitetsvärld. Den här panelen samlar redaktörer från tre nordiska 
tidskrifter som publicerar genusforskning för ett samtal om hur public
eringsprocessen och det konkreta arbetet med tidskrifterna går till. Vad 
bör en skribent tänka på innan den skickar in en artikel? Vad händer när 
artikeln kommit in till tidskriften? Hur lång tid tar det att få en artikel 
publicerad? Vad betyder granskarnas rekommendationer (t.ex. ”revise 
and resubmit ” och ”accept with major revisions ”) egentligen i praktiken, 
och hur mycket tid är det rimligt att lägga på att omarbeta en artikel efter 
granskarnas kommentarer? Panelen vänder sig framför allt till forskare 
som befinner sig i  början av karriären och som behöver handfasta råd 

Gränslandsflickor. Samhällsvetenskaplig forskning om samtida 
ung femininitet. Arnell Linda, Umeå universitet; Andersson Vogel Maria, 

Stockholms universitet; Rönnbäck Julia, Malmö högskola.

Sessionen kommer att utgå från en kritisk diskussion om flicka, flickskap 
och ung femininiet i gränslandet respektive på gränsen. Sedan 1980talet 
har flickforskning växt fram till en tvärvetenskapligt och ganska spretigt 
forskningsområde med fokus på vad som kan kallas flickor, tjejer respek
tive unga kvinnor. Vid g12 och g14 deltog forskningsnätverket FlickForsk! 
Nordic Network for Girlhood Studies för att lyfta flickforskningen som kunska
psfält samt diskutera dess bidrag till det genusvetenskapliga fältet. Under 
g16 är det dags att återvända till denna gång, men med en mer specificerad 
utgångspunkt. Denna gång samlar sessionen samhällsvetenskapliga for
skare som arbetar med ung samtida femininitet för att, med utgångspunkt 
i konferenstemat, lyfta en kritisk diskussion om flicka, flickskap och ung 
femininitet i gränslandet. Utgångspunkten för dikussionen är teoretiska 
betraktelser av flickskapets gränser med utgånspunkt i kvalitativa studier 
av flickors och unga kvinnors erfarenheter och livsberättelser. Sessionen 
kommer att sammanföra forskare från olika ämnestillhörigheter och syf
tar till en fördjupad diskussion om den samhällsvetenskapliga flickforsk
ningen genom att diskutera och problematisera de samhällsutmaningar vi 
står inför i relation till flickskapets gränser. Sessionen kommer att inledas 
med 45 kortare presentationer av pågående forskning. Deltagarnas for
skningsområden handlar om unga mammors förhandlande av vuxenhet, 
unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser, flyktingtjejers relation 
till och resonemang om idrott, gränslandstillvaron för flickor inom låst 
institutionsvård samt flickors våld som gränsöverskridande ung femi
ninitet och motstånd. En diskussion mellan sessionsdeltagarna kommer 
därefter att ta vid.

Genusvetenskapliga perspektiv på mobilitet. balkmar Dag fil. dr,  

Örebro universitet; Henriksson Malin, fil. dr, VTi; Joelsson Tanja, fil. dr,  

Uppsala universitet; kusmin Elin och Friberg Emma Östergötlands muse-

um; Otterbeck Emelie, fotograf.

Kritiska perspektiv på mobilitet har traditionellt saknats i den traditio
nella transportforskningen. Ofta tas det för givet att alla resenärer oavsett 
kön, etnicitet, ålder och sätt att färdas, är mobila på lika villkor. Ofta an
tas också att alla vill vara mobila. Genusvetenskapliga begrepp och teorier 
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Vi frågar oss hur vad det betyder att de delaktiga i kunskapandet vanligtvis 
inte har samma agenda? Vi frågar oss hur det är att leva med teknologier 
som gör oss delaktiga i angelägenheter distribuerade i tid och rum? Sam
talet relaterar till samtida relevanta förändringsprocesser inom akademin 
såväl som i samhället i stort.

Under samtalet kontextualiseras valda begrepp, och figurationer och 
vävs samman med berättelser om relationer mellan mänskliga och icke
mänskliga aktörer. Särskilt angeläget att samtala om är hur alternativa 
former för kunskapsproduktion kan förmedlas i en akademisk utbild
ningspraktik. Vilka strategier tillämpas och vilka former fungerar väl och 
varför? Vilka ansatser finns och görs till exempel för att sakta ner och ge 
utrymme för eftertanke och uppmärksamhet? Hur är det möjligt att ans
varsfullt skapa kunskap inom och mellan olika discipliner och praktiker? 
Finns det goda exempel och på vilket sätt kan dessa i så fall delas utanför 
dess specifika kontexter och sammanhang?

Panelsamtalet syftar till att bemöta den samtida efterfrågan av alterna
tiva former av kunskapsproduktion genom att föreslå att en feministisk 
designpedagogisk ansats kan utgöra ett bidrag. I sin helhet bör panel
samtalet förstås som ett inlägg i diskussioner som pågår inom design, 
arkitektur, genusvetenskap och annan tvärvetenskaplig forskning om hur 
och om vad vi kan skapa kunskap om. Dessa diskussioner handlar till stort 
del om ett ifrågasättande av sätt att skapa kunskap som har utvecklats för, 
i och genom ett industriellt samhälle.

”ellen Key var tydligen inte medveten om queerfrågan ” Vad gör vi 
som historiker med den feministiska historieskrivningen i vår un
dervisning. Edenheim Sara, Umeå universitet; Edgren Monica, Malmö hög-

skola; Rydström Jens, Lunds universitet; Svensson Matilda, Lunds universitet.

I den offentliga debatten har frågan om vad genusstudenter förväntar 
sig av undervisning i den genushistoria och feministiska historia som 
ofta ingår i genusvetenskapliga grundkurser aktualiserats. Genom denna 
paneldiskussion vill vi gå vidare och undersöka pedagogiska möjligheter 
och problem för de lärare som undervisar inom just dessa fält. Vad vill 
vi som lärare använda historieundervisningen till? Hur tänker vi kring 
urval, perspektiv och kritiska angreppssätt? Vad menar vi är viktigt för 
studenterna att veta och varför? Vilka problem och spänningar kan uppstå 
och hur hanterar vi dessa?
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kring att publicera sig i tidskrifter, men också till alla som är nyfikna på 
hur arbetet med vetenskapliga tidskrifter går till.

cisnormativity & feminisms. bremer Signe, Uppsala universitet; Alm 

Erika, Göteborgs universitet; Holmqvist Sam, Uppsala universitet, Lykke 

Nina, Linköping universitet; Schmitt irina, Lunds universitet ; Volcano Del 

LaGrace, visuell artist och intersex-/ transaktivist

As of the past decade and a half international journals in Gender and 
Queer Studies have put the search light on feminist academia’s way to 
engage with the lived experience of gender nonconformity, often in 
the form of special issues on Trans Studies. Now the turn has come to 
Tidskrift för genusvetenskap to launch a special issue to address the topic 
in the Scandinavian context.

The panel Cisnormativity and feminisms is part of the launching of  
Tidskrift för genusvetenskap’s forthcoming special issue with the same 
name, with Erika Alm, Signe Bremer and Iwo Nord as guest editors. 
The panel explores the theme of the issue: the concept of cisnormativity 
and how it can be used to understand the relations between on the one 
hand academic feminisms and feminist movements, and on the other 
hand, transstudies and trans activist movements.  The discussion will 
start with 510 minutes presentations from some of the authors in this 
special issue, thereafter follows a conversation between the panelists, the 
audience and the moderator.

Feministisk designpedagogik och designpraktik. croon Fors Anna, 

Umeå universitet; Elovaara pirjo, blekinge tekniska högskola, Hultman 

Martin, Linköpings universitet; Mörtberg christina, Linné universitetet; 

Olofsdotter bergström Annika, blekinge tekniska högskola

I detta panelsamtal undersöks de möjligheter till alternativa former av 
kunskapsproduktion som erbjuds av företrädare för feministisk teknove
tenskap, nymaterialism, posthumanism och liknande transdisciplinära 
och kritiska ontoepistemologier. Vi utgår från begrepp, spekulationer 
och figurationer som stödjer och fokuserar komposition, intraaktion 
och reflekterande praktik. Vi samtalar om potentialitet, komplexitet och 
möjligheter. Vi utgår från att kunskapande förstås som en verklighetspro
ducerande process understödd genom, med och i distribuerade kollektiv. 
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tema sex

Annika Olsson: ”’Let’s talk about sex’ – genusvetenskapens relation till 
sex i praktiken ”

Elin Abrahamsson: ”Mas(s)turbation och happy endings i 
romancegenren ”

Kalle Berggren: ”Du är en player som farsan – föreställningar om 
ålder, genus och sexualitet i svensk hiphop ”

Maria Margareta Österholm: ”Gurlesk i samtida seriekonst ”

Kristina Fjelkestam: ”Retrofili ”

Lisa Käll: ”Mellankroppslighet och beröringens gränser ”

Malin Ah-King: ”’The Female Turn’ – en vetenskapsstudie om den 
ändrade synen på honors betydelse i evolutionsbiologin 19802000 ”

Johanna Gondouin: ”Surrogatmödraskap ”

Arbetslivsfrågorna i genusforskningen – gränser, mobilitet och 
mobilisering. Fogelberg Eriksson Anna; Schultz Linda; Sundin Elisabeth; 

Tillmar Malin, Helix, ViNN Excellence centre, Linköpings universitet.

”Förändring ” är en stående formulering när arbetslivet ska beskrivas: t ex 
införande av nya arbetsorganisatoriska lösningar och koncept, nya villkor 
för anställning, förändrad sammansättning av arbetskraften eller förän
drade ägandeformer – det kan sammanfattas som mobilitet i en rad di
mensioner. Könsmönstren i arbetslivet förändras i vissa avseenden, men 
är samtidigt stabila i andra. När det gäller arbetslivsforskningen har den 
varit forskningspolitiskt marginaliserad under de senaste decennierna, 
men tycks nu få förnyad uppmärksamhet i den enaste forskningspropo
sitionen. Det senare tycks inte gälla inom genusforskningen där arbet
slivsperspektiven är undanskymda.

Denna interaktiva workshop fokuserar genus i arbetslivsforskningen. 
Workshopen syftar till att stimulera samverkan mellan genusforskare 
från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, stu
denter, praktiker och aktivister. Startpunkten tas i ett kort inspel från 
forskare från forsknings och innovationscentret Helix, och de fors
kningsfrågor och förändringsprojekt som drivits där om genus och 
organisation,ämställdhet, entreprenörskap, innovation samt könade 
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Deltagarna har olika erfarenheter av undervisning och syftet med pane

len är att visa på olika sätt att förhålla sig till de angivna frågorna, bland 
annat genom att även diskutera undervisning om genus och feminism 
inom historieämnet, inkludera kritisk historiska perspektiv och skapa en 
intern diskussion som är givande för alla parter.

 ”Futue et labora ” – genusvetenskapligt forskningsmaraton.  
Fjelkestam kristina; Abrahamsson Elin; Ah-king Malin; Ambjörnsson Fanny; 

berggren kalle; Eriksson åsa; Ganetz Hillevi; Gemzöe Lena; Gondouin 

Johanna; Hermele Vanja; käll Lisa; Olsson Annika; Sandberg Linn; Tornhill 

Sofie; Österholm Maria Margareta, Stockholm Universitet.

Sessionen samlar forskarna vid genusvetenskapen på Stockholms universitet. 
Genom en ”kanonad ” av korta forskningspresenta tioner från alla som är 
knutna hit hoppas vi kunna ge en mångfacetterad bild av dagens genusvet
enskap. Utifrån rubrikens tematiska ram (som i en lite grov översättning 
från latin betyder ”knulla och knega ”) kommer deltagarna att diskutera 
allt från sex i praktiken och som arbete, onanistisk romance och retrofili, 
till gurlesk, städning, surrogatmödraskap, prekariatets revolt, CocaCola, 
samt maskulinitet inom rapmusik, genialitet och postsekularitet, vilket ut
mynnar i ett tvärvetenskapligt samtal om arbete respektive sex. 

tema arbete 

Fanny Ambjörnsson: ”Varför städar kvinnor toaletten? Temporala 
aspekter av städningens genus ”

Sofie Tornhill: ”Winwinwin? Företagsfeminism och 
mikroentreprenörer i den globala ekonomin ”

Anita Nyberg: ”Prostitution och BNP. Sex som arbete och produktion 
”

Åsa Eriksson: ”Motståndets gränser. Genus, lantarbete och 
organisering efter strejken ”

Lena Gemzöe: ”Postsekulära maskuliniteter – mobilitet, tid och arbete 
”

Hillevi Ganetz: ”Genus och genialitet i den TVsända Nobelbanketten 
” Vanja Hermele: ”State of the Arts. Jämställdhet, mångfald och 
nationsskapande på kulturområdet ”
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eufinansiering – är det något för genusforskare att bry sig om? 
Holgersson charlotte, Sveriges genusforskarförbund. 

panelen arrangeras av Sveriges genusforskarförbund i samarbete med  

Nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskap & allmänhet.

För genusforskare är det viktigt att bevaka forskningspolitik då det fort
farande är en utmaning för svenska forskningsråd att hantera tvärdisci
plinära ämnen såsom genusforskning. Fokus för denna bevakning har 
hittills i första hand legat på nationell nivå. I denna panel vill vi dock 
lyfta blicken till EUnivån och till EU:s ramprogram för forskning och 
innovation, världens största satsning på forskning och innovation med 
en total budget på runt 80 miljarder euro. 

Tillsammans med inbjudna gäster, vill vi presentera och diskutera de 
möjligheter som finns för finansiering av genusforskning inom Horisont 
2020 och viktiga aspekter att ta i beaktande när EUmedel söks. Vi vill 
även diskutera hur genus och jämställdhet görs inom Horisont 2020 och 
konsekvenserna av detta för forskning generellt, och genusforskning mer 
specifikt. 

Sveriges Genusforskarförbund och Nationella Sekretariatet för Genus
forskning deltar i den Nationella påverkansplattformen för ökat deltagande 
i Swafs (Science with and for society), ett delprogram inom Horisont 
2020. Swafs har som mål att involvera olika aktörer i samhället, skapa 
mötesplatser och samverkan. Jämställdhet är ett viktigt fokusområde och 
det finns även medel för att främja ansvarsfull forskning och innovation, 
bl.a. genom att säkerställa jämställdhet både i forskningsprocessen och 
forskningsinnehåll.

Syftet med den Nationella påverkansplattformen är att påverka utform
ningen av framtida arbetsprogram och utlysningar inom Horisont 2020. 
Påverkansplattformen koordineras av Vetenskap & Allmänhet. Vi ser 
plattformen som en möjlighet att dels påverka integreringen av genus i 
befintliga svenska forskningsansökningar till Horisont 2020, dels utveck
la ett genusbegrepp med ett tydligt maktperspektiv i kommande Horisont 
2020utlysningar. Resultaten av panelsamtalet kommer att återrapporte
ras till den Nationella påverkansplattformen för ökat deltagande i Swafs. 
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kon sekvenser av förändrade sektorsgränser. Detta inspel fungerar som ig
ångsättare av en diskussion bland workshopdeltagarna kring viktiga och 
brännande frågor i genusteoretisk arbetslivsforskning: vilka är gränserna, 
hur är det med mobiliteten och hur kan mobilisering ske?

Integration och migration. Grip Lena, karlstads universitet; Velasquez 

Atehortua Juan, Göteborgs universitet; bredström Anna, Linköpings 

universitet; Hübinette Tobias, karlstads universitet; kawesa Victoria, 

Linköpings universitet; Tesfahuney Mekonnen, karlstads universitet. 

I den offentliga debatten kring den senaste tidens ökade migration har 
kön allt oftare kommit att bli ett slagträ i argument för  eller kanske of
tare emot–migration. Till exempel har debatter handlat om att de mest 
utsatta (underförstått kvinnor och flickor) inte är dem som kommer som 
asylsökande. Immigranters kvinnosyn har också varit en ofta återkom
mande debatt. ”Att rädda bruna kvinnor från bruna män ”, som Gayatri 
Spivak formulerade det, är en föreställning och praktik som har långa 
anor och som gäller än i våra dagar. Kön blir ett slagträ, men genus och 
intersektionell analys saknas ofta. 

I denna panel kommer personer aktiva inom forskningsområdet att 
presentera pågående forskning på temat, kopplat till ett kommande num
mer av TGV-Tidskrift för genusvetenskap (våren 2017) med temat ”Integration 
och migration ”. Numret kommer att ta ett brett (genus)grepp om frågor 
som på olika sätt belyser samhällsförändringar kopplat till migration samt 
politik och praktik kopplad till denna migration i termer av integrati
on. Utifrån presentationerna kommer sedan en gemensam diskussion 
att hållas om samhällets utmaningar kopplat till det övergripande temat. 
Utifrån intersektionella perspektiv diskuteras frågor som ”migrationskris 
”, rasism, svenskhet, jämställdhetsstrategier, politiska strategier, förorts
feminism och vithetsnormer.
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Queer death: challenging conventional ontologies, norms and im
ages of death, dying and mourning. Jonsson Annika, karlstad Univer-

sity; Alasuutari Varpu, University of Turku; Lykke Nina, Linköping University; 

Grahn Wera, Linköping University; Henriksen Line, Linköping University; 

Mehrabi Tara, Linköping University; Radomska Marietta, Linköping Univer-

sity; Söderberg Eva, Stockholm University.

Embodied and institutionalized discourses and practices related to death, 
dying and mourning are pervaded by normativities and regulations, 
framed by intersecting power differentials related to gender, sexuality, 
race, class, religion, but also to the life/death binary and to material 
agencies not so commonly included in discussions of intersectionality such 
as liminality, killability, uncontainability, and vibrancy. These norms and 
regulations have often been left unproblematized by otherwise critical 
intellectuals, including academic feminists, perhaps because the situa
tions where these issues materialize as crucial on personal levels also often 
are situations, where people are most vulnerable and literally pushed to 
the borders of ‘the Real’, and where well known symbolic grounds do not 
count anymore. 

The panel aims to generate new discussions around these issues, cri
tically and (self) reflexively scrutinizing and challenging conventional 
normativities, assumptions, expectations and regimes of truths that are 
brought to life or made evident by death, dying and mourning.

The panel will among others problematize griefrelated normativity 
as well as the antigrief and sadness norm carried by goaloriented, 
neoliberal rationality. This includes examining how sadness, memo
rialization and nonacceptance can be performed and articulated as 
resistance against prescribed ways of mourning and being a mourner. 

Moreover, the panel will explore how boundaries between life/the 
living and death/the dead are drawn, conceptualized and imagined, and 
what these boundaryshaping practices reveal about the role of religion, 
tradition, science, economy, and so on. Often sharp dichotomies are 
utilized to make sense of the relationship between life/death, the living/
the dead, animate/inanimate, and of ethical distinctions bound to norms 
related human exceptionalism, contrasted by the precarious status of 
lives not counted within such norms. However, in some contexts such 
dichotomies are nuanced and deconstructed. Concepts like absence
presence, liminality and social death, have, for example, been used in 
death studies to address the false simplicity of the pre/postmortem divide, 
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Akademisk röresle med klimatångest. Hultman Martin, Linköpings uni-

versitet; Arora-Jonsson Seema, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet; kaijser 

Anna, Linköpings universitet; Leppänen katarina, Göteborgs universitet; 

Widegren kajsa, Göteborgs universitet.

Energi miljö, och inte minst klimatfrågor är idag stora samhällsutma
ningar likväl innebär de möjligheter att skapa bättre samhällen. Den
na session kommer vara ett samtal om forskningsfrågor där genus och 
miljöforskning möts. Med utgångspunkt i TGV:s senaste dubbelspecial
nummer om miljö kommer paneldeltagarna tillsammans med publi
ken diskutera områdets viktiga forskningsfrågor, metoder, begrepp och 
förändringspotentialer. Ontologiska frågor kopplade till posthumaniora, 
nymaterialism och urfolkskunskap kommer att tas upp. Sessionen vågar 
också ställa de svåra frågorna om samhällets divestering bort från fossila 
bränslen såsom kol, olja, uran och gas; hur ska det gå till? Vilket ansvar 
har vi som akademiker att våra praktiker inte förstör vår planet?

Att bli och vara feministisk forskare – visionära strategier för en 
solidarisk akademi. Joelsson Tanja, Uppsala universitet; Sandberg Linda, 

Umeå universitet.

I denna workshop fokuserar vi på vad en feministisk forskarbana kan 
innebära och vara. Vilka föreställningar omgärdar den feministiska for
skaren och hens akademiska tillvaro och vilka konfliktytor finns med den 
akademiska verkligheten? Hur kan vi identifiera, synliggöra och trans
formera strukturer, processer och praktiker, som många gånger går stick 
i stäv med det vi fostras till som feministiska forskare? Syftet med work
shopen är dels att skapa ett tillfälle för förutsättningslöst samtal kring 
vad det kan innebära att vara feministisk forskare, dels att dela med sig av 
erfarenheter och strategier som gör akademin till en mer solidarisk plats. 

Workshopen är utformad som en dialog mellan juniora forskare och 
doktorander, och ger tillfälle att diskutera hur det är att bli och vara en 
feministisk forskare. Workshopen tar fasta på deltagarnas egna funde
ringar och frågeställningar, vilka kan skickas in på förhand eller tas med 
till workshopen. 

Frågor kan skickas in på förhand till: genusforbundet@gmail.com 
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Genusvetenskapliga begrepp på resande fot: om kunskapsförm
edling, kritisk situering och det akademiska språkets gränser. Lun-

dberg Anna, Linköpings universitet; Adeniji Anna, Hyresgästföreningen/Lin-

néuniversitetet; bränström-Öhman Annelie, Umeå universitet; Dahl Ulrika, 

Uppsala universitet/Södertörns högskola; Hoffart Amund, Örebro univer-

sitet; Lykke Nina, Linköpings universitet; Werner Ann, Södertörns högskola.

Format: paneldiskussion med inbjudan till publiken att delta

Organisatör: Nationella sekretariatet för genusforskning

Paneldiskussionen tar utgångspunkt i skriften ”En introduktion till ge
nusvetenskapliga begrepp”, en samproduktion mellan Nationella sekre
tariatet för genusforskning och en rad svenska genusforskare, med syftet 
att tillgängliggöra genusvetenskapens centrala ord och begrepp för en 
bredare publik. Skriften avslutar en serie om fem publikationer där ge
nusvetenskapens olika områden behandlas. Diskussionen kommer i viss 
mån också att beröra och reflektera över projektet som helhet i relation 
till ämnet genusvetenskap.

• Paneldiskussionen inleds med en kort redogörelse för arbetet
med skriften för att sedan behandla frågor såsom:

• Vad innebär det att skriva lättillgängligt om genusvetenskap?

• Vad är syftet med det?

• Vad händer när begrepp, ord och teorier vandrar?

• Hur ser relationerna ut mellan akademiskt språk och makt?

• Hur ser förhandlingen av makt ut i produktionen av en ge
nusvetenskaplig ordbok?

• Finns särskilda förutsättningar och utmaningar i den svenska
kontexten?

Minnespolitik och begär: ett feministiskt grepp på tid, minne och 
representation. Manns Ulla, Södertörns högskola; kristina Fjelkestam, 

Stockholms universitet; claudia Lindén, Södertörns högskola.

Under de senaste åren har intresset för ett sinnliggörande av det förflutna 
vuxit explosionsartat, och frågan är vad detta säger om vår egen sam
tid. I synnerhet pockar den historiska romanens försäljningsframgångar 
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while some bioart practices have created artworks on the boundaries 
between living and nonliving meant to prompt new reflections on these. 

The panel will be organized as a roundtable discussion initiated by shorter 
introductions.

Midnattsseminariet: Workshop med kreativt skrivande och dis
kussion om bloggen som form. kaijser Anna, Linköpings universitet; 

Henriksson Malin, VTi. 

Vad innebär det att vara feminist och forskare 2016? Vad gör det med oss? 
Vad för det med sig för ansvar? Syftet med bloggen Midnattsseminariet är att 
skapa ett rum för reflektioner kring denna typ av frågor. Under första del
en av workshopen kommer initiativtagarna att presentera tankarna bakom 
bloggen, och öppna för en diskussion om bloggen som form och utrymme 
för feministiskt tänkande, delande av erfarenheter, och aktivism.

Med bloggen vill vi skapa rum för olika erfarenheter och perspektiv. 
Därför kommer andra delen av workshopen att ägnas åt kreativt skri
vande, i syfte att skapa texter som eventuellt kan publiceras i bloggen. Vi 
kommer att använda oss av den feministiska metoden minnesarbete för 
att tillsammans identifiera situationer i forskartillvaron där maktstruk
turer kommer till uttryck, exempelvis meritering, att handleda, att bli 
handledd, skrivande och skrivkramp, undervisning, åldrande och mående. 
De teman som kommer upp bland deltagarna kommer att ligga till grund 
för gemensamma skrivövningar under workshopen och kan fungera som 
inspiration till och startskott för bloggen.

Vi välkomnar forskare från olika miljöer och sammanhang med in
tresse för kreativt skrivande och/eller med erfarenhet av att arbeta med 
bloggar som verktyg för feministisk forskning och aktivism. Workshopen 
hålls på svenska, då detta är arbetsspråket för bloggen.
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motstånd mot inskränkningar i asylrätten och den hårdnande politiska 
situationen. Det finns många, också positiva, erfarenheter och berättelser 
som behöver delas, berättas och spridas. Vi tror att dessa berättelser och 
erfarenheter kan inge hopp och inspirera flera till en mer politiserad 
genusforskning. Kanske kan vi, genom att på olika sätt politisera anvä
ndningen av genusvetenskap och genusforskning, formera en rörelse av 
lärare, forskare och studenter? 

Vi inbjuder till ett samtal där de (som ryms inom det tidsrum vi har 
till vårt förfogande) som vill, får fem minuter på sig att göra ett inlägg. 
Därefter inbjuder vi till en framåtblickande gemensam diskussion. Vi 
uppmanar deltagarna att skriva korta sammanfattningar av sina femmi
nuters presentationer för dokumentation och kommande diskussioner.

Att tänka klass på nytt. Feministiska klassanalyser i tider av ojäm
likhet och politisk kris. Mulinari paula, Malmö högskola; de los Reyes 

paulina, Stockholm universitet; Selberg Rebecca, Lunds universitet; Sohl 

Lena, Södertörns högskola; Thornhill Sofie, Stockholms universitet

Syftet med den här panelen är att uppmana till feministiska interventioner 
i analyser av klass och kapitalism. Feministisk och antirasistisk klassteori 
har varit central för att förnya och expandera förståelsen av vad klass är 
och hur klass erfas. Genom de teoretiska interventionerna och debatterna 
har feministiska och antirasistiska forskare tänkt klass på nytt, och på så 
sätt vitaliserat klassforskningen. Dessa bidrag har varit avgörade är det 
gäller att belysa relevansen av klass som en central princip när det gäller 
hur det samtida samhällets ojämlikhet är organiserad. 

I den svenska kontexten kan vi också, kanske som ett resultat av den 
ökande ojämlikheten och den politiska krisen, se ett förnyat intresse för 
klass. Dock befinner sig fortfarande feministisk klassforskning i utkanten 
av genusforskningsfältet. Syftet med denna panel är därför att utforska 
klassrelationer i det samtida Sverige samt i den globala kapitalismen 
utifrån en feministisk blick. Syftet är också att diskutera hur det förnyande 
klassintresset politiskt samtidigt verkar hänga samman med en kritik av 
andra former för ojämlikheter, såsom kön och ”ras ”. 

Tidigare forskning har identifierat hur såväl ekonomiska, politiska som 
kulturella transfomrationer under de senaste decenierna har förändrat 
både arbets och livsvillkoren för människor. Panelen tar sin utgångs
punkt i de förändrade strukturella villkoren i samhället, och diskuterar 
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på de svar den hittills inte fått i forskarvärlden trots genrens popularitet 
bland läsare både nationellt och internationellt. I föreliggande projekt vill 
jag söka att tvärvetenskapligt besvara frågan genom att teoretisera de tre 
begärsnivåer som utkristalliserats i mina preliminära undersökningar av 
hur 1700talet gestaltas idag. Genom inspiration främst från forsknings
fältet kring ”queer temporalitet ” vill jag betrakta den historiska romanen 
som en iscensättning av ett begär efter det förflutna som strävar efter att 
ersätta förlusten av det som inte längre finns  eller, snarare, det som 
kanske inte ens funnits. Denna strävan är både av kognitiv och emotionell 
art, det vill säga en strävan efter att uppnå inte bara kunskap utan också 
en känslomässig relation till det förgångna. Men begäret efter det för
flutna kan också drivas av längtan efter att uppnå socialt erkännande. 
Denna längtan innefattar bortträngda gruppers krav på att få ingå i his
torieskrivningarnas kollektiva berättelse, vilket är ett begär av politisk art. 
Samtliga presentationer ingår i forskningsprogrammet Tid, minne, 
representation: Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historie
medvetandets förvandlingar (Riksbankens jubileumsfond 20102015).

Situationen är akut: hur kan vi som genusvetare och genusforskare 
agera? Martinsson Lena, Göteborgs universitet; Alm Erika, Göteborgs uni-

versitet; berg Linda, Umeå univesitet, Johansson Anna, Göteborgs univer-

sitet; Laskar pia, Livrustkammaren; Lundahl Mikela, Göteborgs universitet; 

Mulinari Diana, Lund universitet; Wasshede cathrin, Göteborgs universitet. 

Vad skulle en politisering av genusvetenskap/genusforskning kunna inne
bära? I denna akuta situation när Europas gränser stängs för människor 
på flykt och mänskliga rättigheter undergrävs menar vi att genusveten
skapens roll i det politiska måste diskuteras på nytt. 

Genusvetenskap och genusforskning beskylls regelmässigt för att vara 
för politisk, feministisk och ideologisk och därmed ovetenskaplig inif
rån akademin. Men samtidigt kritiseras den för att vara för teoretisk, 
filosofisk, oåtkomlig och därmed samhällsfrånvänd från praktiker och 
aktivister. Vi vill nå bortom denna binära diskussion och använda G16 
som en arena för att diskutera hur vi, som genusvetare och genusforskare, 
kan agera och hur vi kan göra motstånd. 

Hur kan vi använda oss av våra kunskaper i denna situation? Vad kan 
vi göra inom akademin och vad kan vi göra utanför? Vi vet att mån
ga har använt sig av genusforskning i sin kamp för flyktingar och i sitt 
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vor Ngarambe från Internationella Kvinnoförbundet och initiativtagare 
till CEDAWnätverket, och Maria Nilsson juridikstuderande på Stock
holms Universitet och frivillig i CEDAWnätverket. 

Gränsland: etik och politik. palmqvist Lina, Göteborgs universitet; 

bäckström Hanna, Göteborgs universitet; Johansson Evelina, Göteborgs 

universitet; Lauri Johanna, Göteborgs universitet.

De paper som utgör denna session undersöker, utifrån empiriskt material 
och teoretiska debatter, relationen mellan etik och politik. Hur ska det 
etiska förstås och vilken är dess relation till bland annat politiskt förän
dringsarbete, nyliberalism och sårbarhet?

Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, Göteborgs univer-
sitet: Etikens relation till feministisk politik har varit föremål för intensiv 
debatt. Ibland beskrivs etiken som politikens fundament medan andra 
– så som Wendy Brown – förstår det etiska som apolitiskt. Men vilken
förståelse av etik respektive politik bygger dessa ingångar på? I min pres
entation diskuterar jag olika förståelser av etikens politiska status med
utgångspunkt i Mouffe, Butler och Bell.

Johanna Lauri, doktorand i genusvetenskap, Umeå universitet: Genom 
intervjuer med politiska aktivister studerar jag mötet och förhandlingen 
mellan etik och politik, mellan viljan att göra gott och viljan att förändra. 
Med utgångspunkt i Wendy Browns (2015) omarbetning av homo eco
nomicus undersöker jag hur den samtida kapitalismen formar politiska 
subjekt som humankapital och hur kravet om humankapitalets värdeökn
ing påverkar/samspelar med viljan att göra gott och viljan till förändring?

Hanna Bäckström, doktorand i genusvetenskap, Umeå universitet: 
Samhällsdebatt och forskning om hjälparbete, frivillighet och engage
mang fokuserar inte sällan på den goda viljans baksida; hur det till synes 
apolitiska åberopandet av medlidande och moral tycks dölja strukturella 
orättvisor och ojämlik resursfördelning. Jag undersöker dock i denna 
presentation möjligheten att utifrån hjälparbetares egna reflektioner över 
sina moraliska erfarenheter istället göra en sorts metaetisk undersökning 
av hjälpandets inneboende motsägelser, och de epistemologiska implika
tionerna av en sådan ingång.
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hur förändringar i kapitalismens organsiering går att förstå tillsammans 
med människors levda erfarenheter av klass. Panelen fokuserar på bi
dragen från feministisk klassforskning: hur kan vi förstå dagens klassam
hälle med hjälp av feministiska perspektiv? På vilka sätt kan feministisk 
forskning bidra till att förstå den expanderande kapitalismen i såväl det 
nyliberala Sverige som globalt? 

Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention 
cedAW? FN:s Kvinnokommittés nya beslut har kommit. Nilsson 

Maria, Stockholms Universitet och Svenska cEDAW-nätverket; Ngarambe 

Gunvor, internationella kvinnoförbundet, ikF; Smedler Aase, Sveriges 

kvinnolobby.

Sveriges efterlevnad av CEDAW, Konventionen om kvinnors mänskliga 
rättigheter och om jämställdhet har just granskats av FN:s kvinnokommitté. 
Vilka områden behöver vi arbeta mer med? Vilka frågor brådskar mest? 
Hur går granskningen av länderna till? Var kommer informationen ifrån? 
Vilken betydelse har FN:s Kvinnokommittés beslut? 

Rätten till hälsa, utbildning och till ett jämställt arbetsliv finns be
skrivna bland artiklarna i Konventionen mot alla former av diskrimi
nering av kvinnor. Här finns rätten till frihet från våld och sexuellt 
tvång och att inte utsättas för stereotypa kulturella attityder i media 
eller i familjelivet. 

Diskriminering kan drabba kvinnor och flickor på ett sammansatt sätt, 
utifrån flera anledningar, beskriver FN:s Kvinnokommitté. Vilka stra
tegier och regler har vi för att bemöta diskrimineringen? Kvinnor med 
funktionshinder, eller kvinnor som kommit från andra länder, som till
hör en minoritet, som bor på landet, eller som är samiska, hur fungerar 
samhällets stöd till dessa grupper av kvinnor? 

Kommer alla kvinnor i åtnjutande av sina mänskliga rättigheter under 
hela vidden av sina liv? Kvinnokommittén frågade särskilt om hur vi 
uppmuntrar kvinnor att forska och varför så få kvinnor får bli professo
rer i Sverige? Och varför är Kvinnokonventionen ännu så okänd, också 
bland kvinnor? 

Deltagare i CEDAW rapporteringen från Sveriges Kvinnoorganisa
tioner berättar om frågorna som belystes, och om dialogen med FN:s 
experter och med Sveriges feministiska Regering. 

Seminariet hålls med Aase Smedler från Sveriges Kvinnolobby, Gun
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behövs genusforskning på svenska? den vetenskapliga 
publiceringens villkor. Strid Sofia, Örebro universitet; Amirell Stefan, 

Föreningen för vetenskaplig publicering (FVp); bondestam Fredrik, 

Nationella sekretariatet för genusforskning; Dahl Ulrica / björklund Jenny, 

lambda nordica; Lundberg Anna, Tidskrift för genusvetenskap (TGV); 

Representant från Vetenskapsrådet (VR); Martinsson Lena, Sveriges 

genusforskarförbund (SGF).

Behövs genusforskning på svenska? Behövs Tidskrift för genusvetenskap (TGV)? 
Finns det någon poäng i att publicera på svenska? Den här panelen tar 
utgångspunkt i villkoren inom en akademi alltmer påverkad av nyliberala 
styrningstrender och managementfilosofi. Dessa handlar, i denna panel, 
främst om ökade krav på forskningens/forskares internationalisering, 
en allt starkare press på publicering, och en mer frekvent användande 
av bibliometri som mått på forskningens kvalitet. Med ett sådant skifte 
är det, för det första, relevant att diskutera huruvida det överhuvudtaget 
är meningsfullt för forskare att publicera på svenska, och för det andra, 
vilka effekter en sådan process har på kvalitén i den forskning som alltjämt 
publiceras på svenska. Vad vill genusforskarsamhället i Sverige med en 
tidskrift som TGV?

Arr: TGV; SGF och Nationella sekretariatet för genusforskning

Socialpolitisk genusforskning: hur kan organisering stärkas?
Ulmanen petra, Stockholms universitet; Andersson Vogel Maria, 

Stockholms universitet; Gemzöe Lena, Stockholms universitet; Hussénius 

klara, Stockholms universitet; Häryren Anneli, Uppsala universitet

Det finns ett starkt behov av genusforskning inom socialt arbete, social politik 
och välfärdspolitik. Äldreomsorgen har skurits ned, socialförsäkringssky
ddet har urholkats och socialtjänstens sociala barnavård befinner sig i kris. 
De sociala klyftorna har på det hela taget ökat i Sverige, samtidigt som 
flyktingmottagande och en åldrande befolkning ställer samhället inför 
stora utmaningar. 

I Sverige har genusvetenskapen till stor del institutionaliserats som ett 
humanistiskt ämne, samtidigt som mycket forskning bedrivs ur ett genus
perspektiv även inom samhällsvetenskapliga ämnen. Institutionaliseringen 
av genusforskningen inom främst humanistisk fakultet har inneburit ett 
fokus på kulturstudier. Genusakademin vid Stockholms universitet har 
uppmärksammat att genusperspektivet fortfarande är personberoende vid 
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Lina Palmqvist, doktorand i genusvetenskap, Göteborgs universitet: 
Mot bakgrund av välfärdsstatens nedmontering och med utgångspunkt 
i erfarenheter från människor som ger och tar emot omsorg studerar 
jag omsorgsrelationers förutsättningar ochäldreomsorg som en utökad 
och fragmenterad institution. I  relation till människors sårbarhet och 
beroende – och vissas särskilda sårbarhet och beroende – reflekterar jag i 
denna presentation kring omsorg, etik och politik.

Roundtable discussion: Trans*feminism – conflicts, commun
alities, contingencies. Schmitt irina, Lund University; Straube Wibke, 

karlstad University; Alm Erika, Uppsala University; bremer Signe, Uppsala 

University; Lykke Nina, Linköping University; krieg Josephine, indepen-

dent scholar; Mulinari Diana, Lund University; Romson Lukas, indepen-

dent trans expert.

Gender Studies understood as a field of feminist research is devoted to 
the aim of sociopolitical change. How feminist researchers conceptualize 
this change within their field and how they understand their own research 
ontologies in relation to gender embodiment differs strongly. Transgender 
positions within Feminist Studies have posed a challenge to the field and 
were historically met with resistances. Today Transgender Studies appears 
as a more and more accepted field within Feminist Studies. 

We would like to invite to a roundtable discussion between researchers 
to embark into a dialogue that addresses not only the historical boundary 
politics which Feminist Studies in Sweden as they have been voiced to
wards trans* and inter* feminists but also to engage into a discussion that 
takes contemporary times into account. Thinking of the historical chan
ges that have taken place in particular in the Swedish landscape of Femi
nist Studies in relation to the acceptance of trans* and inter* positions, 
we would like to open up a conversation on actual (boundary) politics in 
Swedish academia. What are contemporary hesitations and problems that 
Feminist Studies today encounter? What are the important challenges 
and objectives transfeminism(s) bring to the field of Feminist Studies? 
Why can we not do Feminist Studies without including transfeminism? 
Where can we find solidarities and affinities despite and beyond inter
nal struggles? And what is the relation between activism and academia 
in relation to trans* and feminist politics and how does this unfold in 
particular forms in Sweden?
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divides. Network funding has been granted by Forte for 201618. During 
this period the Network will promote greater visibility for – and hence 
awareness about – ongoing research, for example in annual meetings and 
workshops, and an international conference open to scholars as well as 
interested stakeholders (in 2018).

This roundtable will focus on three main questions. First, what are 
important empirical trends in critical studies of family and kinship, that 
is, what is it that is being researched? Second, what theorizations of family 
and kinship are particularly useful, suggestive, or provocative in current 
scholarship? And third, what are the possibilities and problems involved 
in inter or multidisciplinary scholarship on family and kinship? In other 
words, we want to address questions that concern boundaries in, and of, 
family/kinship scholarship, how these are (re)negotiated, stretched, or 
crisscrossed in current work, but also perhaps maintained or guarded, 
or (at least seemingly) impossible to transcend.

A group of invited speakers who are members of the Network will 
discuss. At the end of the roundtable there will be time for Q and A.

10 saker du behöver veta om forskningspolitik och den nya forskn
ingspropositionen. Widegren kajsa, Nationella sekretariatet för genus-

forskning; Alnebratt kerstin, Nationella sekretariatet för genusforskning; 

benner Mats, Lunds universitet; bondestam Fredrik, Nationella sekretari-

atet för genusforskning.

Genusforskningsfältet har ihärdigt deltagit i kritiska diskussioner och ana
lyser av New Public Management, arbetsvillkor och kommersialiseringen av 
akademin. Men vad kan vi göra för att åstadkomma förändring, vilka delar 
av akademin och dess finansieringssystem kan vi arbeta mot och hur lyfter 
vi de forskningspolitiska frågorna inom vårt fält? 

I ett samtal mellan Kerstin Alnebratt, Fredrik Bondestam (Nationella 
sekretariatet för genusforskning) och Mats Benner, (Lunds universitet) 
diskuteras de strukturella, politiska och sociala villkoren för kritisk for
skning idag. Här diskuteras också viktiga delar av regeringens nya forsk
ningsproposition som presenteras i oktober 2016. 

g16:s övergripande tema om genusforskningens relation till samhälleliga 
utmaningar är utgångspunkten för samtalet, men också de konkreta politiska 
beslut och riktningar som kommer till uttryck i forskningspropositionen. 
Hur ska vi förhålla oss till dessa villkor, kan vi utmana dem och i så fall hur? 
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en rad institutioner på detta universitet, inte minst inom samhällsvetens
kap. När drivande nyckelpersoner försvinner, som när enskilda professorer 
går i pension, riskerar genusforskningen vid institutionen att avstanna. 

Vi är en grupp forskare och doktorander vid Institutionen för so
cialt arbete vid Stockholms universitet som arbetar tillsammans inom ett 
feministiskt socialpolitiskt seminarium kallat FemSem. Vi ägnar oss åt 
empiridriven socialpolitisk forskning. Vi skulle vilja föra ett strategiskt, 
framåtblickande och konstruktivt samtal om genusforskningens discipli
nära gränsdragningar. Vi vill fokusera på hur denna forskning kan orga
niseras för att synliggöra utsatta människors villkor och välfärdsstatens 
tillkortakommanden i större utsträckning än idag. Hur ser genusforsk
ningens disciplinära gränsdragningar ut? Varför ser de ut så? Vilka blir 
konsekvenserna av dessa gränsdragningar? Vill vi förändra situationen? 
Hur kan detta göras, mer konkret, på kort och lång sikt? Vilka strategier 
krävs för att stärka genusforskningen på samhällsvetenskapliga institu
tioner? Behöver vi som genusforskare bli bättre på att samarbeta över 
fakultets och institutionsgränser? Hur kan vi tänka strategiskt kring våra 
finansieringsmöjligheter? 

The Swedish Network of Family and Kinship Studies: (criss) 
crossing critical boundaries. Wahlström Henriksson Helena, Uppsala 
University; björnberg Ulla, University of Gotheburg; Eriksson Maria, 
Mälardalen University; Gondouin Johanna, Stockholm University; Griffin 
Gabriele, Uppsala University; Gunnarsson payne Jenny, Södertörn 
University; Malmqvist Anna, ibL, Linköping University. 

Currently, research on family and kinship is an expansive field, nationally 
as well as internationally, and many significant contributions have come 
from feminist/queer/gender studies scholarship. In Sweden research on 
family and kinship has been dominated by sociology and social work, while 
anthropology and history have contributed important humanities perspec
tives. At present, however, many more disciplines and areas – including for 
example media studies, literary studies, linguistics, women’s and children’s 
health, political science, law, and theology – address ques tions about family, 
kinship, and close personal relationships. The interdisciplinary and multi
disciplinary Swedish Network for Family and Kinship Studies was initiated 
in 2014 in order to create a forum for research exchange and development, 
and facilitate collaboration and exchange across conventional disciplinary 
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claiming space for Sámi feminism in colonial academia, gender 
research and [Swedish  Svea Rike] society. Öhman May-britt, 

Uppsala University and the Sámi land Free University; kernell Amanda, 

Liselotte Wajstedt

This panel gathers two Sámi scholars and two film makers/directors/art
ists who are Sámi and their work which from different points of departure 
challenges the Swedish – Nordic European white and racist colonial set
ting, and its erasure/destruction of Sámi culture, history, practices – in 
academia, in gender research – in society. In particular we wish to chal
lenge the field of Gender Research, which often prides itself of being pro
equal human rights, but at the same time seems to reproduce the erasure 
of Sámi culture, history and tradition through practices, teaching and 
research. Are there prospects for change? When will Sámi voices finally be 
allowed to be part of the field? What are the prospects? And what can be 
learnt from our work within our different fields: Archeology/Ethnology; 
Film making/Artistic work; History of Science and Technology/feminist 
technoscience/gender research. 

caucus: Transgender scholarship – (in)visibilities, reflexivities 
& tactics. Max van Midde, independent doctoral researcher.

This caucus gives active space to trans and gender nonconforming schol
ars to discuss their experiences within academia. It can be very exciting 
to work within the field of gender studies, though at the same time it can 
create specific anxieties for trans and gender nonconforming people. 
Coming out in the work place, changing pronouns, and negotiations of 
invisibilities and (hyper)visibilities can create tensions and stress. The 
conversations will center around teaching within gender studies while 
trans and/or gender nonconforming, trans positionality and reflexibility 
within research, and working within academia while trans. There will also 
be the opportunity to bring in other related topics. The caucus is open 
to trans, intersex, gender nonconforming, and/or questioning people.

Abstrakt || Abstracts
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Att förkroppsliga mångfald. Intersektionella dilemman och forsk
ningens villkor. Adeniji Anna, Linnéuniversitetet/Hyresgästföreningen

[T]o consider what the institutionalization of diversity means

for those employed as diversity workers /doing diversity) or those

whose arrival is coded as a sign of diversity, such as people of color 

(being diversity) (Ahmed 2012:49).

I boken ”On being included. Racism and Diversity in Institutional Life 
” (2012) beskriver Sara Ahmed gränserna mellan att arbeta med mång
faldsfrågor och att utgöra själva mångfalden med sin egen kropp. I många 
fall finns ingen gräns däremellan, menar hon – det är inte sällan samma 
personer som arbetar med mångfald som också själva har kroppar som 
bryter mot vithetsnormen. Denna problematik är inte heller främmande 
inom jämställdhetsarbete där det ofta är kvinnor som driver frågor om 
för att motverka kvinnors underordning. 

Mitt forskningsprojekt handlar om representation, makt och normer i 
Hyresgästföreningen – närmare bestämt representationen i organisatio
nens regionstyrelser. Jag studerar främst intersektionerna mellan genus, 
ålder, kultur och rasifieringsprocesser bland de förtroendevalda. Forsk
ningstjänsten har speciella förutsättningar där jag som forskare både är 
anställd för att forska om organisationen och samtidigt vara en del av or
ganisationens förändringsarbete med jämställdhets och mångfaldsfrågor. 

Det empiriska materialet som jag presenterar i detta paper är inter
vjumaterial, observationer och material från fältstudier under min tid på 
Hyresgästföreningen. Syftet är med detta paper är att närmare undersöka 
gränserna mellan rollen som forskare och rollen som förändringsagent un
der den speciella förutsättningen att vara en svart kvinna i en organisation 
som domineras av vithet och ett ideal om färgblind jämställdhet. På vilket 
sätt får min närvaro och de kritiska frågor jag ställer som forskare konsek
venser i själva förändringsarbetet? På vilka sätt utgör mina erfarenheter 
av svart aktivism i Sverige en möjlighet eller ett hot mot organisationen 
jag är anställd på? Jag undersöker konflikter och potentiella öppningar i 
mötet med informanterna utifrån figuren ”intersektionella dilemman ” 
som möter både forskningsetik och forskningens villkor. 

A
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riseras som öppna, toleranta och möjligtvis antirasistiska i sin natur. För 
att universitet och akademiska rum ska genomsyras av antirasism måste 
emellertid också de erfarenheter jag mött, som beskriver glastak som hin
drar svarta kvinnor från att stiga i akademisk grad, otrygga klassrum och 
förutfattade meningar om svarta kvinnors kompetens men även motstånd 
genom aktivism och vägran att tystas, synliggöras och kritiken inkorpo
reras på alla nivåer för en tryggare och tillgängligare akademi för margi
naliserade grupper.

Var är barnen? Med en queerteoretisk blick på sexuell läggning och 
likabehandling i förskolan. Andersson Lena, Göteborgs universitet.

Barn inom förskolan har rätt till lika rättigheter och möjligheter, och för 
att säkerställa detta är all förskoleverksamhet skyldig att upprätta en plan 
för likabehandling. Utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder skall förskolan kartlägga nuläget, sätta upp mål och 
formulera aktiva åtgärder för att nå målen, det vill säga hur förskollärarna 
ska arbeta praktiskt i verksamheten. 

Detta paper undersöker hur diskrimineringsgrunden sexuell lägg
ning beskrivs i förskolans dokument och aktualiserar frågor om sexualitet 
kopplat till barndom. I analyser av förskolans läroplan och diskrimine
ringsombudsmannens material för likabehandling framträder föräldrar, 
äldre syskon och andra vuxna anhöriga som de subjekt som kopplas till 
sexuell läggning. Samma mönster återkommer i förskolors likabehand
lingsplaner som i första hand kopplar sexuell läggning till familjekonstella-
tioner. Det framstår i materialet som det enda legitima sättet att prata om 
sexualiteter är i relation till olika typer av familjer medan barns aktörskap 
och förskolans praktik utesluts i hur sexuell läggning skrivs fram. Varför 
utesluts barns som aktörer i relation till diskrimineringsgrunden sexuell 
läggning? Hur samspelar föreställningar om barnet och barndomen med 
föreställningar om sexualitet? 

I mitt pågående avhandlingsarbete undersöker jag hur sexualitet och 
ålder intraagerar i hur normativitet görs i barndomen. Papret är en del av 
en pågående analys och en diskussion om ett queerteoretiskt perspektiv på 
barndom som utgår från ett sexualitetsbegrepp som innefattar föreställnin
gar om familj, framtid, framgång, kärlek, vänskap, kroppar och känslor. 

A
Feminism som jämställdhet? Alnebratt kerstin, Nationella sekretariatet 

för genusforskning

Hur kan det komma sig att jämställdhetsintegrering som strategi mer än 
tjugo år efter att den infördes fortfarande inte fungerar? Vilka problem 
är det tänkt att jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegrering ska 
lösa? Och vad syftar de jämställdhetspolitiska målen till egentligen?

Utifrån boken Feminism som byråkrati (Alnebratt och Rönnblom, 2016) 
diskuteras jämställdhetspolitikens innehåll, räckvidd och utformning. I 
fokus står jämställdhetsintegrering som strategi. En strategi präglad av 
New public management där frågan blir: Är målstyrning verkligen vägen 
för radikal förändring av maktstrukturer?

Ambitionen att diskutera hur (olika) feministiska ambitioner kan in
förlivas i, motverkas av och stärkas i mötet med jämställdhetspolitiken 
såsom den är utformad och organiserad. Och hur jämställdhet inte sällan 
blir det nav kring vilket föreställningar om tillväxt och lönsamhet kretsar, 
men som också rymmer frågor rättvisa, demokrati och makt. Samtidigt 
som det politiska alltmer lyser med sin frånvaro. I vilken utsträckning kan 
feministisk intervention bidra till att repolitisera politiken? Kan jäm
ställdhetspolitiken fungera som en mobiliserande plattform för sådant 
arbete – i så fall hur? 

Svarta kvinnor i akademiska rum. Andersson katja, Göteborgs universitet.

Hur ser svarta kvinnors vardag ut på svenska universitet? Denna presenta
tion, som tar utgångspunkt i min masteruppsats i Globala studier, stud
erar svarta kvinnliga erfarenheter i akademiska rum: dels svarta kvinnor 
anställda inom akademin som forskare och undervisande personal, dels 
svarta kvinnliga studenter. Fokus ligger på upplevelser av rasism, sexism 
och homofobi i klassrum, personalrum och hur rasistiska strukturer erfars 
i vardagen. Med ett postkolonialt intersektionellt perspektiv utforskar jag 
dessa erfarenheter, bland annat genom en autoetnografisk ansats med ut
gångspunkt i mina egna situerade kunskaper som svart kvinna och student.

Det finns flera exempel på forskning om rasifierade kvinnor inom aka
demin från USA och England, men detta saknas hittills i Sverige. Fors
kning om rasism och diskriminering riktad mot afrosvenskar i Sverige 
har i huvudsak fokuserat på livet utanför akademin och universitetet där 
ekonomisk ojämlikhet och diskriminering av hatbrottskaraktär domine
rar. I denna uppsats utforskas arbetsplatser och miljöer som ofta karaktä
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spectives related to power differentials and hegemonies, the analysis has 
the following aims: 

• to make visible a range of (mis)identifications at the border
lands across and within deaf, immigrants and Sami;

• to illustrate how similarities and differences that emerge in
the analysis within and across categories allows for revisiting
the ways in which identitypositions get ”talkedsigned
writtenintobeing ”;

• to contribute to an important gap in decolonial scholarship:
by going beyond a focus on primarily biographical and/or
elicited narratives, the presentation centerstages findings
from empirical research on groups positioned as marginal
ized within the global North geopolitical context of Sweden.

Epistemologies of identitypositions that emerge in empirical analysis 
pertaining to these three categories has the following relevance: juxta
posing research that focuses different identitypositions allows for tran
scending separate scholarship domains; and, it furthers understandings 
of the overlapping mechanisms at play in marginalization processes, in
cluding creative challenges to prescriptive framings of lives in terms of 
functionality, mobility, ethnicity or belonging. 

Significant common themes that emerge in the analysis include the to
talizing hegemony of (i) a traditional category and the (ii) role prescribed 
to language in framing such categories in textual worlds. This is in contrast 
to the mobilization of intertextuality that emerges in the analysis of social practi
ces data. ”Boundaryturn ” issues on marginalization that emerge from 
the recognition accorded to groups are raised, and related to northern 
hegemonies that currently frame discourses of globalization in the North 
as well as the South. 
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Male Sex Workers. A comparative study of a fringe phenomenon in 
Italy and Sweden. bacio Marco, Lund University.

This research aims at mapping and analysing the phenomenon of male 
sex workers (specifically men that sell sex to other men, M2M or M$M) 
in Italy and Sweden. If female sex work has been studied from differ
ent scholars worldwide, a lack of attention exists on the male side of the 
phenomenon. This gap in the academic literature mirrors a more general 
‘invisibility’ of the issue also in other domains  politics (governments 
and public institutions), press and public opinion. Why should men in 
XXI century still be willing to pay for sexual encounter, when sex among 
gay people appears so easily and freely accessible? The research points, 
first of all, at answering this complicated question and at grasping the 
different sides of the phenomenon through a qualitative methodology. 
Indepth interviews with sex workers (the socalled supply side) will be 
carried on in Milan and in Stockholm together with an online ethnography, 
since the phenomenon of male sex workers is strongly related to the use 
of internet. 

The research focuses, in particular, on the issue of identity and the 
‘identification’, selflabelling problems of both sex workers and clients. 
The project then looks at the working conditions of sex workers and at the 
services provided to their clients. A further gap in most studies, indeed, 
relates to the analysis of sex work as an actual work. Being a comparative 
research, much attention will be paid to the different legislation that exists 
in Italy (abolitionist country) and Sweden (neoprohibitionist country) 
and on the effects of existing provisions on sex workers.

Mobalizing intersectionality through a focus on socialtextual 
practices. Recognizing or marginalizing deaf, immigrants and 
Sami? bagga-Gupta Sangeeta, Jönköping University; Märak Leffler Julia, 

University of Gothenburg.

This presentation builds on ethnographic research that has focused ”lan
guaging ” and identity performances in everyday interactions and textual 
worlds visàvis three traditional human categories – deaf, immigrants 
and Sami. Thus data from different projects where social practices (ob
servations, video recordings), including central texts (media texts, course 
literature, school curriculum) are focused. Building upon sociocultural 
theoretical framings on ”waysofbeingwithwords ” and decolonial per
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cumentary films challenge the concept of ”other ” when it distinguishes 
immigrant ”Muslim women ” from the Swedish woman as a western. 
What separates ”us ” from ”them ” in two considered films is not the 
geographic boundaries between west and east, but it is the gap between 
modernism and tradition which includes various levels in different so
cieties. Therefore, Iranian women in these two films are not defined 
as the ”other ” caused of their nationality and religion. They seem the 
critics of current situation whether it is Islamic patriarchal revolution 
in Iran or unequal rights of minorities in Sweden. With the comparison 
on two documentary films, Iranian women in Min Stulna Revolution have 
been driven from their homeland and found Sweden as a safe refuge 
and the second homeland; thus, the film is focusing on their tragic 
experiences of living in Iran and critique of the social and political 
situation in that country. But, Sahar och hennes fru is the life story of a 
woman from the second generation of Iranian immigrants in Sweden 
who struggles against both cultural values of Iranian community and 
discriminations in Sweden. The main character of this film criticizes 
discriminatory attitudes against minority groups of ethnicity, disability 
and sexuality in Sweden. 

Miljöaktivist, feminist, antirasist och förmodad muslim och den 
nordiska miljörörelsens dilemma! bayati Zahra, Göteborg universitet 

och karlstads universitet.

I min presentation vill jag diskutera dekolonisering av globala miljö
rörelseden och de nordiska miljörörelsen självuppfattning i relation till 
utomeuropeiska miljöaktivister i svensk kontext. Denna presentation 
kommer att vara baserad på mina personliga erfarenheter som kvinna 
med ursprung i Mellanöstern, och därmed förmodade muslim, i svensk 
miljörörelse och friluftsorganisationer. Jag har varit engagerad i olika 
miljöorganisationer i mer än 20 år i varierande grad i Sverige. Mitt 
engagemang har sträckt sig från Mulleledare till ledamot under tre år 
i Friluftsrådet, ett regeringsinitierat råd med bland annat ansvar för 
utdelning av statligt ekonomiskt stöd till frivilliga frilufts och miljö
organisationer i Sverige. 

Miljörörelsen och miljömedvetenheten beskrivs rätt ofta som en självklar 
del av det nordiska, eller i svensk kontext den svenska själen. Detta i sin 
tur uppfattas implicit eller explicit uttryckt att andra ska lära sig av Sverige 
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The Portrayal of Iranian Women in Swedish Public Service Tele
vision, case studies of two recent documentary films. 
bagherishad Zahra, Stockholm University

Considering recent researches on representation of women from Islamic 
countries in western media including Sweden, the portrayal of ”Mus
lim women ” in general and images of Iranian women in particular is 
classified in a sets of stereotypes such as oppressed, dangerous, back
ward, rough, traditional, veiled and uncivilized through the framework 
of concepts related to sexually constrained, traditionbound, domestic, 
familyoriented, victimized. The purpose of this study was studying two 
most recent documentary films broadcasting on Swedish television, Min 
Stulna Revolution and Sahar och hennes fru, which depict Iranian women living 
in Sweden as challenging rather than confirming traditional stereotypes 
of ”Muslim women ”. The interpretative research was conducted through 
the use of content analysis in combination with the semiotics and dis
course within a perspective of postcolonial theory, and intersectionality. 
Moreover, theories in this study were regarding the social construction
ism of representation, and documentary representation through the ob
jective and subjective models. 

The result of interpretative research demonstrated that these two do
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ve of education is dominant, where education is primarily viewed as a 
source for economic growth. Results from the largescale analysis show 
selfemployment was rare among professionals (aged 3039 years only 
around 12 per cent). 

The lack of results from EU policies can be found in the absence of a 
structural gender perspective where an understanding of prerequisites 
for selfemployment can be found. Moreover, an educational reproduc
tion and transformation perspective could lead to new ways of thinking 
about innovation and selfemployment. 

Keyword: gender, higher education, selfemployment
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Wrapped in Technology. bergsdóttir Arndís, University of iceland.

In 2015 a temporary exhibition called Bundled up in blue opened at the Na
tional Museum of Iceland. The exhibition featured a ‘young Viking age 
woman’ whose remains had been stowed away in the museum’s reposito
ries for more than 75 years, or since it was discovered by road workers on 
a heath in the North East of Iceland in 1938. According to the director of 
the National Museum, owing to technological advances in the years that 
had passed, scientific research on the remains was now able to provide 
understandings that contributed to a holistic storytelling about a young 
Viking age woman, who had sailed across the sea to settle in Iceland, and 
who on the day of her burial was dressed in blue. This paper focuses on 
this exhibition and argues that as a coconstruct of the museum’s imagi
nation and the grave’s materiality the ‘young woman bundled up in blue’ 
both is and resists being reduced to museum artifact. Rather, she assumes 
the character of cyborgian companion species that traverses and troubles 

b
och övriga nordiska länder när det gäller att engagera sig i dessa frågor. 
En av de centrala frågor som ställs i samband med engagemang i miljöfrå
gor och miljöorganisationer i det nordiska sammanhanget när det gäller 
”invandrare ” är Hur vi kan engagera invandrarna i miljöfrågor och friluftaktiviteter? 
Detta parallellt med det faktum att det bildas skilda grupperingar under 
globala sammankomster gällande klimat och miljöfrågor, där de flesta 
länder från västvärlden och den så kallade tredje världen positionerar sig 
mot varandra; särskilt i frågor om miljöpåverkan och konsekvenser som 
olika länder ska stå för. Jag vill diskutera relationen mellan den nordiska 
självuppfattningen, ”invandrarnas ” engagemang i dessa frågor och de 
globala positioneringarna i klimatfrågor. 

I min presentation kommer jag diskutera dessa frågor utifrån postko
lonial och kritisk rasvithetsperspektiv. Utifrån mina erfarenheter vill jag 
även diskutera strategier för aktivister och miljöorganisationer för att 
uppnå en global sammanhållen miljörörelse.

Women’s selfemployment among university graduates – in policy 
and in reality. berggren caroline, University of Gothenburg and Silander 

charlotte, Linnaeus University. 

Selfemployment is regarded as one possible solution to unemployment. 
There are increasing expectations on higher education graduates and 
women to contribute to welfare and economic growth through selfem
ployment. We present an analysis of EU policies on entrepreneurship 
education in higher education departing from ideologies of education: 
production, reproduction, or transformation (Fanghanel, 2012) and 
from a gender perspective: liberal, functional, or structural (Berggren & 
Olofsson, 2015). In addition, we show a largescale analysis of the actual 
proportion of business owners among some large professional groups in 
Sweden (Silander & Berggren, 2016). 

The empirical basis for the study is 1) a selection of EU documents, 
and 2) a large scale statistical analysis and the prevalence of selfemploy
ment in 12 professional groups. Preliminary results from policy analysis 
confirm previous research where a liberal gender perspective dominates 
stating that the solution to women’s low selfemployment rate is that they 
need to change their field of education into what is traditionally chosen 
by men. Men are seldom noticed as having a gender or to need more 
education. In terms of educational ideologies a production perspecti
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body matters. bladh Greta, Umeå University.

The aim of this paper is to explore possible theoretical and methodological 
entries to the research field of the making of the body within fitness and 
gym culture. Given the scarcity of critical inquiries regarding mundane 
practices within the gym in regards of emotions and the power relations 
through which bodies comes to matter, and the paucity of viable ways of 
thinking of possibilities concerning gender, other than through binary 
conceptualizations of masculine and feminine or an continuum there 
in between, one is prompted to argue for future research within this 
area. Even though previous research have been concerned with unmasking 
the cracks of that dichotomous delineation of masculine and feminine, 
this research have had its foci upon the court, pitch or other traditional 
organised sports and with varying results. At the same time statistical 
studies performed in Sweden, disclose how adult individuals engaged in 
nonorganised leisure activities, such as working out at the gym, outnumber 
those who engage in traditional sport activities (Riksidrottsförbundet 
2003). Further, studies indicate that the trajectory among the youth is 
that they progressively to a higher degree prefer to join gyms and health 
centres, rather than participate in traditional organised sports (ibid). 
The gym can be seen as a space where discourses and social structures are 
materialized as enfleshed bodies (Woodward 2009). When illuminated in this 
critical light, fitness culture and the material practices within the gym, 
are sites where matter becomes bodies through a process of mattering. 
This mattering is complex and ”hooks ” in to our flesh in different ways. 
Subsequently, by conducting a review of literature concerning emotions, 
affects, and feelings, instruments for creating a theoretical framework in 
order to conceptualize this ”hooking ” up on bodies is made viable.

Att ta risker i en existentiell och genusordnad värld – en 
samhällelig utmaning. bohlin Margareta, University West.

The speech will draw from numerous studies, performed over several 
years, on risk taking among young men and women in an existential and 
gender perspective. The studies are multimethodological with the use of 
statistics, phenomenological and critical discourse analysis. 

People of all ages participate in activities that can pose a risk to their 
health. However, it is important not only to see risks as threats, but also 
something that can enhance positive experiences and opportunities. The 

b
the holistic approaches museums generally apply in order to tell stories. 
Thus, the woman bundled up in blue is not only a museum’s effort to 
technologically clone a ‘young Viking age woman’ to represent her life in 
an exhibition, but also resistance of fragmental incorporation of flesh, 
bone, adornments, teeth, and textiles, as well as gendered dichotomies 
and power relations, into a holistic, gendered being. My research is in
formed by Haraway’s articulations of the cyborg as companion species, 
and Barad´s agentialrealist approach. It pays attention to the entangle
ments of humans and nonhumans and how agencies intraact and in
terfere with one another to create partial outcomes, and fragments of 
illustrations that point toward future possibilities.

Reproduction of logics of coloniality: A critical reading of the eu – 
central American Association Agreement. bergström Johanna, Mid 

Sweden University.

In June 2012 the European Union signed trade agreements based on a 
neoliberal policies with the Central American countries as well as with 
Colombia and Peru. Bolivia and Ecuador dropped out of the negotia
tions due to these states’ critical views on the neoliberal economic model 
and their attempts to construct political and economic alternatives at 
national level. Except for a comprehensive free trade pillar, the Associa
tion Agreements (AAs) also include political dialogue and international 
cooperation pillars. This paper examines the AA between the EU and the 
Central American states from a critical feminist perspective and argues 
that states through these international agreements reproduce colonial 
logics and continue to dismiss indigenous knowledge as well as encourage 
the violations of indigenous territories. The Western linear development 
discourse found in the AAs devalues and disrespect indigenous cosmov
isions. Moreover, the focus on comparative advantage and competition 
within the free trade agreement reproduces colonial hierarchies through 
a race to the bottom in which already marginalised social groups are dis
advantaged. Most critiques against the AAs still take place within a moder
nity framework. This paper however considers how we may account for 
‘the local’ and engages critically with Western mainstream development 
discourses by applying the concept of buen vivir. 
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looking at the negotiation of belonging among transmen in Denmark 
and Sweden, I want to argue that the everyday struggle among transmen 
show upon an importance of talking about inclusion and exclusion from 
an alternative perspective. They told me about the blood, but they also 
told me about the sexual identity and about the love; about the things 
that happen on the boarders of recognition. As Haraway puts it ”We have, 
finally, no clear and distinct ideas. The various contending biological 
bodies emerge at the intersection of biological research and writing, 
medical and business practices, and technology... ” (1988: 596). Applying 
the theoretical framework of Haraway on the definitions of a healthy or 
sick, in this case diagnosed, body the question of how men are made into 
patients or neglected the right to a diagnose is analysed. 

This is what I have to offer, a text that is research that is poetry that is 
bodies that is a balance on the border of (un)recognition. Furthermore 
I wish to highlight the need of sensitive research methods. By involving 
myself in the field I came to question the body of the researcher and the 
body of knowledge. Inspired by Altork, Lykke and Bruvik Heinskou, I 
am looking for a poetical sociology to grasp the need for an innovative 
language in order to understand gendered bodies in contemporary health 
discourses. This is just the beginning. It is less than four hundred wor(l)ds.

The Land of My body; decolonizing Justice. bowers india Reed, inter-

national Organization for Self-Determination & Equality (iOSDE).

This paper examines forms of legalpersonality and Statedetermined 
identitybased sociostructural violence that current maintenance of Na
tionState creates through conceptual judicial borders over and around 
our bodies in legal processes and codification and justice systems.3 Ter-
ra nullius and spiritualterritorial conquest are being committed against 
our bodies through Statemodeled, conquestbased justice and identity 
systems. Our bodies are severed through judicial laws and policies, our 
boundaries as whole humans crossed, our selfdetermination displaced 
and replaced with that of the State.

In one example, deep colonization and culturalspiritual genocide are 
occurring in legal systems where the body, mind and spirit of a woman 
who is a domestic violence ‘victim’ are no longer in existence with full 
legal personality upon entering the ‘justice’ system. Victim, community 
and society are replaced by the legal personality and decisionmaking of 

b
media has a huge influence on young people and thus there are good 
reasons to investigate how risks and risktaking are portrayed. The hu
man identity is constructed from selfexperiences, but also through the 
different public discourses (collectively agreed discussions or arguments) 
that are present in the media and in everyday speech and attitudes. For 
adolescents in particular, contact with the media affects their lives and 
the development of their identity. 

Results show that young women judge risk situations as generally more 
dangerous than young men, although they behave in the same way as the 
men. An analysis on ”Social identity ” and ”Existential identity ” of risk 
taking among young women and men reveals that interviewees’ express 
social (gender)  and existential considerations which affected them in 
many areas of their daily lives. Also, studies on risk discourses in media show 
the importance of discussing the discourses media create and reproduce, 
and that all levels of society need to take responsibility for what risks are 
reported, how and, by whom. Media can reproduce outdated gender roles 
and may obstruct equal opportunities for young people. 

Studies concludes that risk taking among young people is discursive, 
gendered but also contributes to existential meaning. Awareness about 
this could have impact on young peoples’ opportunities to create balanced 
and conscious attitudes to risks and the activities they involve in.

Kind of like life and liveability  or what we rarely talk about when 
we talk about men. bonde Lina, University of Helsinki and Humboldt 

University of berlin.

My breasts were never the problem, for me it was the blood. 

I knew I was gay before I knew I was a man. 

It was only a diagnose. 

Interviewees Stockholm/Copenhagen 2014 

I met four men. I drank a lot of coffee. I interviewed four men that 
biologically were born women. They let me fall into parts of their reality, 
as long as we had coffee they talked. They told me stories of menstruation 
and diagnoses, stories about nonbinary bodies. Looking at the transmen 
in an environment that produces the definition of normality, biology, 
diseases and vulnerability, one may ask with which voices they speak and 
who is interprets their voices. The interpretation creates categories of 
diagnoses and a distinguish line between healthy and sick bodies. By 
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fäders våld mot barn och mödrar. Studien fokuserar särskilt ofridstiden 
efter separation och bidrar till ett sociologiskt svar på varför ofriden så 
ofta består, också när de våldsutsatta gjort vad de kunnat för att komma 
ur ofriden. 

Studier om våld utifrån intersektionella perspektiv har främst fokuserat 
på utsattas positioner, mer sällan på förövare. Positionerna konstrueras 
i förhållande till varandra, men kan ha olika vikt i skilda sammanhang. 
En slutsats som dras är att det är förövarens position som styr hantering 
av våldet i samband med föräldrars separation. Betydelsen av kön, ålder, 
släktskap, rasifiering och i viss mån klass belyses i avhandlingen. Två 
centrala sociala processer som underminerar implementering av barns 
rätt och bidrar till fortsatt ofrid identifieras och diskuteras: familialisering 
respektive selektiv repression.

Sara Lidman och ”samvettets ” ekologi. bränström Öhman 

Annelie, Umeå universitet.

Under arbetet med den stora romansviten Jernbanan (19771999) närmade 
sig Sara Lidman en djupt originell språkfilosofisk och ekologisk tankevär
ld, som hon sammanfattade i begreppet ”samvett ”. Hon tänkte sig det 
som ett vetande eller en alternativ kunskapsväg som på en och samma gång 
överskred och inneslöt den mänskliga existensen. ”Samvettet ” markerade 
skärningspunkten – eller om man så vill: gränssnittet – mellan människa 
och träd, mellan barn och djur likaväl som mellan galenskap och förnuft, 
språk och tystnad. Det är en position som föregriper viktiga dimensioner 
i den nutida teoridebatten, inte minst inom det posthumanistiska tanke
fältet. En annan central aspekt är den problematisering av ”civilisation 
”, ”västernisering ” och ”tvångs)urbanisering ” som Lidman fortgående 
flätar in i sin utforskning av ”samvettets ” mellanrum, i existensen och 
kulturen. Här finns intressanta beröringspunkter med bell hooks platsrela
terade ”belonging ”filosofi liksom med Raewyn Connells ”southern theory 
”studier och Vandana Shivas vardagsförankrade ekofeminism.

Föredraget följer utvecklingen av ”samvettets ” tankefigur genom Lid
mans dagböcker, romaner och politiska debattartiklar – liksom i en tidigare 
opublicerad text som skisserar en sällan uppmärksammad feministisk eko
kritisk position. ”Samvettet ” kan på så vis även ses som en metakritisk och 
metalitterär lödpunkt, där Lidman vecklar ut teoretiska förståelseramar 
för sitt eget både skönlitterära och politiska författarskap. 

b
the State, where the State becomes both victim, as the legal personality a 
crime is committed against, and decisionmaker, regarding justice process. 
In another example, States decide labeling and status of groups/persons in 
accordance State agenda. Identity erasure and institutionalized divideand
conquer effects result via Statedetermined minority statuses. In Sweden, 
the definition of ‘minority’, including to UN CEDAW4 and rightsbased 
State obligations to nonmajority persons or groups therein, encompasses 
only five identified groups ‘national minorities’; all other nonmajority 
groups/persons are excluded from legal minority status. Sweden claims 
selfdetermination of minority statuses via ‘national minority’ codification; 
nonidentified, nonmajority persons/groups are to ‘be/come Swedish’.

Compounding matters, ‘nationality’ is excluded from the Swedish State 
Discrimination Act. These situations, taking place in one human life, per
petuate judicialsociospiritualphysical violence, violate selfdeterminati
on, and eradicate the existence of certain humans as full legal personalities, 
in exchange for legal personality of the State. A discussion of Sweden’s 2016 
rejection of the CEDAW Committee’s advising to implement intersectio
nality in State actionplans regarding discrimination further highlights the 
situations at hand.

Ofridstid – Fäders våld, staten och den separerande familjen. 
bruno Linnéa; Uppsala universitet.

Sverige har en relativt hög nivå av mäns våld mot kvinnor och i familjen, 
både före och efter separation. Denna ofrid, som även innebär att barn 
exponeras för våld, förbryllar forskare. Det gemensamma föräldraskapet 
innebär ytterligare en dimension i svårigheterna att professionellt och 
politiskt hantera våld i nära relationer. De flesta fäder som utövar våld 
har fortsatt kontakt med barnen efter separation. Störst risk för kvinnor 
att mördas är just i samband med separation. 

När blir våld ett problem – för vem? På vilka sätt framställs våld som 
problem och vilka konsekvenser kan olika framställningar av våld ha för 
våldsutsatta? Vem tillskrivs ansvar för problemets orsaker eller ansvar 
för att hantera problemets effekter? Vad betyder olika dimensioner av 
ojämlikhet i sammanhanget? Vad undergräver statens ansvarstagande för 
barnfrid och kvinnofrid?

Avhandlingen handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. I fyra del
studier undersöks empiriskt professionella diskurser och praktik gällande 
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expanded in Sweden, pointing to the fact that women seeking status and 
resources no longer value their heterosocial relationships more than their 
relationships with other women. The question is, what is it exactly that 
is valued in these interrelationships, what is it that they expect to create 
or (re)produce? While previous research on women and networking have 
been focusing on the wider effects such organising has on gender equality, 
I am here interested in the specific female subjectivities and relationalities 
produced by such networking. While male homosociality clearly plays a 
prominent part in the formation of these networks – whether as an ideal 
that needs its female counterpart; or as an overt attempt of challenging 
such exclusionary relationships – they could also be viewed as a renewed 
feminist attempt of redirecting women’s orientation to women. But at the 
same time, they are also oriented to individual success, efficiency and com
mercialisation – commonly referred to as neoliberal rationality. By pre
senting some glimpses into the empirical material consisting of interviews 
with founding members, the framing of these networks as something ”new 
” is analysed through the historical trajectory of women’s organising, and 
put in relation to contemporary undercurrents of neoliberal ideology and 
postfeminist imagery. The paper is a part of my on going PhDresearch, 
and is a work in progress.

den enes bröd, den andres..? Om peerreviewsystemet och fram
skrivandet av forskarsubjekt i akademiska utlåtanden. carbin Maria, 

Umeå Universitet; Jönsson Maria, Umeå Universitet.

Förfarandet med sk peer review är ett nygammalt fenomen i svensk hu
maniora och samhällsvetenskap. Kollegial granskning har förstås före
kommit länge, i form av seminariediskussioner, redaktörsutlåtanden och 
andra bedömningsprocesser där kollegor granskar varandra. Under de 
senaste femton åren har dock ett system framför andra etablerat sig när 
det kommer till publicering i akademiska tidskrifter, det sk doubleblind 
förfarandet där en anonym bedömare (referee) granskar ett anonymiserat 
artikelmanus. Förespråkarna för systemet hävdar att det är rättvist, att 
det motverkar diskriminering avseende tex etnicitet och kön, att det för
hindrar premierande av redan etablerade forskare eller sk svågerpolitik 
eftersom parterna är för varandra okända. Kritiker menar att systemet 
öppnar för osakligt maktutövande, att anonymiteten skyddar granskaren 
men inte skribenten, att förfarandet resulterar i konformism och revir
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Matter over mind – criping boundaries, materiality and the rheto
ric of ableism. bylund christine, Stockholm University.

The role of materiality has been crucial in the understanding of dis/abil
ity and the discrimination that targets people with dis/abilities, poverty, 
segregation, continuous infantilization and degendering as its results. 
Ranging from a social model of dis/ability as a purely material construct 
promoted by Oliver among others, to Moi exploring the connection be
tween the body and technology in coenacting dis/ability as a physical and 
cultural position. Drawing on a queer understanding of gender, sexuality 
and embodiment McRuer and Kafer have extended the understanding 
of performativity arguing that ability is a performance akin to gender. 
Being a continuous repetition and promotion of able bodied acts within 
an ableist system. Thus culturally rendering those who cannot perform 
accordingly as dis/abled and deviant. In feminist materialism Barad’s 
understanding of matter as both a result of discourses and a discourse 
itself has been central to the understanding of how matter is both creation 
and creator. However, the understanding of matter as created within, and 
the result of, ableist of discourses and ideologies and the use of matter as 
a tool of power in upholding ableist segregation broadly lacks in current 
feminist academic discussions and in gender studies as a field. Using my 
own situated knowledge as a researcher with a dis/ability and examples of 
materiality in architecture, the organizing of space, and cultural examples 
of ableism this paper will discuss how a criped understanding of matter 
would contribute to a feminist understanding of materiality, as a carrier 
of discourse and rhetoric as well as a creator of physical hindrances and 
liberations. Extending and deepening the feminist understanding of how 
matter and embodiment functions within an ableist structure and how 
boundaries, marginalization and mobilization is constructed intersec
tionally in the crossroads of ability gender, sexuality.

Professional career networks for women  a sisterhood 2.0? börjes-

son ida-Maria, Örebro University.

Women mobilising themselves in order to form a women’s collective and 
challenge the male norm is in no way news within the feminist or women’s 
movement, but how should such organising be understood when emerg
ing in spheres deeply influenced by neoliberal ideology? During the last 
decade, professional career networks for women in business seem to have 
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båda könen samt vara lika realiserbara för dem. Frånvaro av inre hinder 
diskuteras däremot i termer av autenticitet. 

Resultatet visar att det finns det flera frågetecken, även om vi avstår 
från att göra den enkla poängen att det inte skulle finnas vare sig (sociala) 
kvinnor eller män utan könsnormer och att kvalitativ jämställdhet därför 
är ett inkoherent begrepp. För det första krävs det kvantitativ jämställdhet 
inom skola, utbildning och arbetsmarknad för att olika utbildnings och 
yrkesalternativ ska få samma betydelser, det vill säga tappa sin könskodning 
och få samma innehåll för könen, samt bli lika realiserbara för kvinnor 
och män. Det blir då oklart vad kvalitativ jämställdhet är till skillnad 
från kvantitativ, och om vi inte har något annat kriterium än kvantitativ 
jämställdhet för samma möjligheter, så vet vi inte när ett samhälle är kvalita
tiv jämställt. För det andra är tolkningen av samma möjligheter som autentiska 
val ytterst problematisk. Ingen har hittills lyckats definiera ’autentisk’ på 
ett tillfredsställande sätt. Någon utvärdering kan därför inte göras. För 
det tredje finns det ingen garanti för att autentiska val leder till vad vi 
intuitivt tycker är ett jämställt samhälle. 

Att ta plats/ att ta tillbaka plats att mobilisera för en trygg stad. 
coe Anna-britt, Umeå universitet; Sandberg Linda, Umeå universitet. 

Under de senaste åren har kvinnors otrygghet i det offentliga rummet 
och dess konsekvenser lyfts fram och behandlas i politiken som en viktig 
jämställdhetsfråga. Det har kopplat till ojämlika maktförhållanden i sam
hället och mäns våld mot kvinnor. Kvinnor uppmanas att tänka sig för och 
vara försiktig i sitt användande av det offentliga rummet, men samtidigt 
inte för rädd och låta sig helt begränsas av sin rädsla. Med utgångspunkt i en 
förståelse om hur kvinnors säkerhet i det offentliga rummet bidrar till ett 
kollektivt positionerande av kvinnor som sårbara och utsatta, diskuterar vi 
i denna studie mobilisering kring att ta plats eller ta tillbaka platsen i det 
offentliga rummet. Med platsen som analytiskt förhållningssätt studerar 
vi mobilisering för trygghet och rätten till staden. 

 ”Ta natten tillbaka ” är kanske den mest synbar feministisk mobilisering 
mot kvinnornas utsätthet för rädlsa, hot och våld i den offentliga rum. I 
dessa paper utforskar vi ”Ta natten tillbaka ” för att förstå möligheter och 
begränsning för samtida mobilisering kring trygghet i den offtenlig rum 
i Sverige. Vi genomförde kvalitative observation av ett demonstrationståg 
samt digital media (Facebook, Youtube, Instagram) och intervjuade ny

c
bevakande. I detta paper vill vi diskutera systemet och dessa frågor ur ett 
genusperspektiv.  Utifrån några exempel från både genusvetenskapliga 
och humanistiska tidskrifter analyserar vi vilka forskarsubjekt som skrivs 
fram i utlåtandena. Vilka subjekt respektive objekt upprättas? Vilka ideal 
etableras? Vilka känslor kommer till uttryck i utlåtandena och hur verkar 
de? Vilken roll spelar skam i processen? Dessa frågor är av särskilt intres
se i en feministisk akademisk kontext där normer om vad som utgör god 
forskning och föreställningar om starka forskarsubjekt ofta ifrågasätts. 
Hur väl stämmer denna vetenskapskritiska hållning när det kommer till 
utformandet av sk refereeutlåtanden i genusvetenskapliga sammanhang? 
Framgår genusvetenskapens självreflexiva och kritiska hållning till etable
ringen av suveräna forskarsubjekt i processer av anonyma bedömningar? 

 ”Samma möjligheter ” till skola, utbildning och arbete: är det 
realistiskt? är det begripligt? en begreppslig undersökning av 
kvalitativ jämställdhet. carlson åsa, Högskolan i Gävle och Stockholms 

universitet.

Syftet är att analysera begreppet jämställdhet i den officiella svenska kontex
ten skola och utbildning, för att avgöra om det är koherent och empiriskt 
användbart. För detta ändamål ställs följande specifika frågor:

• Vilka antaganden impliceras av det jämställdhetsbegrepp som
finns i den svenska kontexten skola, utbildning och arbets
marknad?

• Är dessa antaganden rimliga?

• Går det att avgöra när jämställdhet i denna mening har upp
nåtts?

I läroplaner och andra styrdokument definieras ’jämställdhet’ som samma 
möjligheter för könen att utveckla förmågor och intressen, välja och genomgå 
en utbildning, samt göra karriär, varför samma möjligheter analyseras. Att ha 
samma möjligheter till utbildning och karriär är, enligt dokumenten, att 
inte hindras av traditionella könsnormer. De traditionella könsnormer
na kan vara yttre eller inre hinder i förhållande till en person. Frånvaro 
av yttre hinder diskuteras i termer av handlingsalternativ och alternati
vmängder. För att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, bör alter
nativen de har att välja mellan vara lika många, ha samma betydelser för 
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highly sexual, while women from Andean regions are seen as less sexual 
and obedient. These processes of racialization and sexualisation, rooted 
within coloniality, makes Amazonian women overrepresented in sexual 
exploitation and victims of sexual trafficking. 

Foreclosed Matter – On the Material Melancholy of New 
Materialism. Edenheim Sara, Umeå University.

In this paper I want to investigate the need to provide feminism with 
a theory of matter. I argue that the attention to matter given by New 
Materialist theorist Karen Barad is symptomatic of a refusal to accept 
the limits of matter and its constituting effects. I suggest that this critical 
definition of matter and our relation to it can be found in the works of 
Judith Butler and especially in her definition of heterosexual melancholy 
in relation to performativity. I argue that melancholy is central for the 
understanding of not only gendered desire, but also matter and that 
matter is an intrinsic part of Butler’s theory on gender and desire which 
she presents as a critique of both social constructivism and Foucault, 
using psychoanalytical theory to provide us with an answer to what matter 
is and does. I also read performativity as a concept introduced by Butler to 
point towards the foreclosure of matter as necessary for comprehensible 
bodies. Hence, the subversive potentiality of performativity is played 
down, and I find support for this in Butler’s own cautions in relation 
to the concept. I relate my reading of matter in Butler’s texts to Barad’s 
”matter as performative ” and point out the misreading of Butler within 
New Materialism. It is this ”misconstruction ” that I see as symptomatic 
of a ”material melancholy ” in the works of Barad. My main intention 
is to show how we as feminist researchers need to see that matter can be 
defined and analysed in many different manners and that there is not 
one (old nor new) way to do this and I want to encourage a more careful 
reading of feminists who have engaged in such projects.

Mognad och livsutrymme – främjande och förebyggande  
arbete för att motverka hedersvåld och främja jämställdhet. 
Eichoue Maha, Länsstyrelsen Östergötland.

Mognad och Livsutrymme har tagits fram och utvecklats regionalt av Läns
styrelsen Östergötland i syfte att användas på grundskolan som når alla 

e
kelaktivister inom organisationer bakom mobilisering. Vi analyserade ma
teriall med fokus på den följande frågor: Vad vill mobilisering ”Ta natten 
tillbaka ”? Vad är det som ska ta tillbaka? Manifestationer under parollen 
”Ta natten tillbaka ” har funnits sedan tidig 70tal och har spridits till över 
30 länder. Mobilisering är inte ny, men genom vår paper vill vi besvara 
fråga: hur vi kan förstå den idag?

Studien utgår ifrån en förståelse av staden som social, kulturell och 
materiell kontext där normer, värderingar och handlingsmönster upp
levs, formas och förändras. Det är därför också en plats där olika grupper 
har olika förutsättningar att känna sig trygga, röra sig fritt och att ta plats.

Movements and boundaries in female human trafficking in Peru. 
Ebintra Emma, Linköping University.

The discourse on human trafficking is rooted in racism, sexism, and 
gendering, constructing stereotypes of victimization. Arriving from a 
hysteric propaganda of ”white slavery ” in the turn of the century (Baker 
2013: 2, Lobasz 2009), the trafficking victim became known as white, 
naïve and innocent women being kidnapped by coloured or migrant men 
(Baker 2013: 2). While only 1 % of the trafficking victims where white 
(Scully 2007: 86), it flourished stereotypes and outrage of trafficking still 
present in media, international law and research. 

This proposed article focus on how human trafficking, when viewed 
from a decolonial processoriented intersectional framework, demonstrate 
how processes of sexualisation, racialization, gendering and classification 
affect movements and boundaries created within the human trafficking 
industry in Peru. I argue that intersectionality should be seen as processes 
connected to the always existent and always changing power structures in 
our surroundings. Consequently, I will talk about ”racialization more that 
races, economic exploitation rather than classes, gendering and gender 
performance rather than genders ” (Choo & Ferree 2010: 2010). Within 
a processoriented approach we get to deeper analysis of how inequalities 
are produced and institutionalizes, rather than viewing it as multiple op
pressions.

From a Peruvian perspective, processes of sexualisation and raciali
zation highly affect both the purpose and movements of trafficking. It is 
constructed around social boundaries within the Peruvian society, view
ing, for example, women from the Amazonian region as hotblooded and 
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The paper is based on my ongoing postdoctoral project on the concepts 
of risk and vulnerability in the institutional formation and organisation 
of crisis management in Sweden. Risk and vulnerability are central con
cepts to the legislations in this field. From a gender perspective on vul
nerability and securitization (Butler 2009, Puar 2007) I am interested 
in how those concepts are used in the daytoday work of formulating 
problems and areas that need attention and development. More specifi
cally I am interested in how gender is inscribed and intertwined in those 
processes. The study includes public authorities in the crisis management 
on a national, regional and local level and the material consists of inter
views, documents, sound recordings from collaboration meetings and 
video recordings from conferences. 

The crisis management of the ‘refugee situation’  as it is usually called 
in this context  made it apparent that crisis management, in spite of its 
claim on neutrality and scientific procedures, has political and normative 
implications. The concepts of risk and vulnerability are intrinsically tied 
to issues of what needs that are acknowledged and how flows of recourses 
are manifested. It is also the case that those terms in themselves are tied 
to norms around masculinity and femininity, and thus also inscribes gen
dered asymmetries in the very notion of who/what is instated with agency, 
force and vigour in contrast to passive or even counterproductive forces. 
This signifies that crisis management is far from neutral, but rather a 
field where highly political and normative imperatives are transformed 
into facts and institutionalized routines. The Swedish government’s an
nouncement in November 2015 exemplifies how crisis management pro
vides a kind of impression management of making legitimate claims on 
neutrality and legitimate authority. At the same time the material shows 
that for the people engaged in the daytoday work in crisis management 
this is much more complex and dubious. There are conflicts between 
different approaches to the political and normative implications of this 
work. Such conflicts become apparent in relation to the crisis manage
ments response to the refugee situation, since it subjects this institution 
to questions of what counts as a risk and what kind of vulnerabilities that 
it tends to acknowledge. 

e
barn. Målgruppen är blivande tonåringar mellan 11 och 13 år. Stödmate
rialet är resultatet av en utvecklingssatsning som pågick 20122015, där 
arbetssättet utvecklats och testats på tre grundskolor i Linköpings Kom
mun. Utgångspunkten är att ge alla elever kunskap, skapa dialog, diskus
sion och reflektion och därmed öka blivande tonåringars inre resurser 
och verktyg. Arbetssättet är ett exempel på hur en skola kan arbeta främ
jande och förbyggande inom ramen för skolans värdegrundsuppdrag.

Alla barn genomgår en biologisk och social utveckling: Från barn till 
vuxen. Stödmaterialet syftar till att ge skolpersonal verktyg i hur skolan 
kan arbeta med att medvetandegöra blivande tonåringar om pubertet och 
mognad genom att upplysa dem om kropp, tankar, känslor och sexualitet 
under mognads och pubertetsprocessen. 

Barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som 
får akuta insatser från samhället, saknar ofta resurser och verktyg att han
tera en ny livssituation. Ofta har de inte fått möjligheten och det livsu
trymme, som de har rätt till, för att bygga upp inre gränser och ett eget jag.

Vi ser också att de ofta saknar kunskap om kroppen och om pubertets
utvecklingen och hur den kan påverka dem. Dessa barn och unga går miste 
om en utvecklande ungdomstid och förlorar tilliten till vuxenvärlden, 
dels genom att de blivit utsatta för oönskade påtryckningar, kontroll och 
t.o.m. våld av nära anhöriga och familjen, dels genom att deras faktiska
behov och livsvillkor inte uppmärksammats tidigt av vuxenvärlden och
främst i den arena där barn och unga tillbringar mest tid under sin
uppväxt: skolan.

Gender, risk and vulnerability in Sweden’s crisis management: 
the case of the ‘refugee situation’. Ericson Mathias, University of 

Gothenburg.

In November 2015 the Swedish government announced a new direction 
of restrictive migration politics. The decision was motivated by stating 
that the increasing number of people seeking shelter in Sweden and other 
Nordic countries was to be seen as a serious threat to the functioning of 
institutions that are central to society. By putting less focus on the vul
nerability of migrants and more focus on the vulnerability of Swedish 
authorities it was possible to claim that the decision was just an expres
sion of the government taking its responsibility, thus limiting politics and 
responsibility to a narrow nationalistic imaginary. 
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political contexts of Europe and Turkey will certainly be a fundamental 
part of this project. Due to the mutual impact of Turkey’s and the EU’s 
shifting and related immigration policies, this study will, in addition to 
a comparative analysis, offer complementary perspectives as a means of 
understanding current human displacement crises.

begäret efter det förflutna. Fjelkestam kristina, Stockholms universitet. 

Under de senaste åren har intresset för ett sinnliggörande av det förflutna 
vuxit explosionsartat, och frågan är vad detta säger om vår egen samtid. I 
synnerhet pockar den historiska romanens försäljningsframgångar på de 
svar den hittills inte fått i forskarvärlden trots genrens popularitet bland 
läsare både nationellt och internationellt. I föreliggande projekt vill jag söka 
att tvärvetenskapligt besvara frågan genom att teoretisera de tre begärsnivåer 
som utkristalliserats i mina preliminära undersökningar av hur 1700talet 
gestaltas idag. Genom inspiration främst från forskningsfältet kring ”queer 
temporalitet ” vill jag betrakta den historiska romanen som en iscensättning 
av ett begär efter det förflutna som strävar efter att ersätta förlusten av det 
som inte längre finns  eller, snarare, det som kanske inte ens funnits. 
Denna strävan är både av kognitiv och emotionell art, det vill säga en strävan 
efter att uppnå inte bara kunskap utan också en känslomässig relation till 
det förgångna. Men begäret efter det förflutna kan också drivas av längtan 
efter att uppnå socialt erkännande. Denna längtan innefattar bortträngda 
gruppers krav på att få ingå i historieskrivningarnas kollektiva berättelse, 
vilket är ett begär av politisk art. 

What’s love got to do with it? An analysis of the political imaginary 
of regulating transnational relationships. Forss karin, Sweco Society. 

This paper explores the bordered, material and immaterial, landscape of 
love immigration. It asks how politics in this sphere navigate consciously 
and unconsciously around ideas, and ideals, of what ”love ” does to the 
process of accessing citizenship. By bringing together queer debates on 
the emergence of the sexual citizen and feminist love studies attentive to 
the hegemonic ideal of romantic love in Western society with immigration 
politics, I aim to explore how love is called upon to justify crossing 
borders, and how some people, and not others, pass as lovers.

Through a case study on the regulation of transnational relationships in 

F
cartographies of hospitality: The intersecting and shifting condi
tions of hosting and hostility in a connected world. Farahani Fataneh, 

Stockholm University; Thapar-björkert Suruchi, Uppsala University. 

According to the United Nations Department of Social and Economic 
Affairs (2013), ”The rise in global mobility, the growing complexity of 
migratory patterns and its impact on countries, migrants, families and 
communities have all contributed to international migration becoming a 
priority for the international community. ” Moreover, in the face of seem
ingly endless wars and violence, we witness not only continuing arrivals of 
uprooted people from global south to global north but also sustained politi
cal changes. Host contexts and hosting practices are in a stage of permanent 
flux as the global conditions are at the critical phase of unrest. 

This presentation is based on a new project which aims to examine 
hospitality to migrants in Europe as part of this wider global problematic. 
By emphasizing cartographies of hospitality, this study recognizes hospitality as 
a set of spatial and temporal relationships that are continually shifting (Lynch 
et al. 2011), while, arguably also exposing continuous processes of inclu
sion and exclusion. Being attentive to how discourses and practices of 
hospitality vary between and within different local and national commu
nities, the study focuses on how host and guests relations are inflected by 
nation, religion, gender, class and other categories of difference. It looks 
into the hosts’ practices of hospitality while recognizing that ‘guests’ may 
subsequently become ‘hosts’. The conditions and limits of what it means 
to be a ‘host’ and a ‘guest’, and therefore what it means to be ‘welcomed’ 
into a ‘home’ or to feel ‘at home’ (Brah 1999; Farahani 2007), vary ac
cording to the people who are drawn into relations of hospitality, and the 
different levels at which these relations are experienced. However, in an 
era of increased transnational migration and ‘postcolonial hospitality’ 
(Rosello 2002), ‘welcoming’ someone into one’s home does not neces
sarily destabilize one’s privilege; it can also manifest it. 

We investigate the political, philosophical, cultural, experiential and 
material aspects of hospitality through empirical localitybased research, 
generating comparative and complementary data. Focusing on Malmö and 
Stockholm in Sweden, Istanbul in Turkey, and London in the UK, the 
research investigates national and local policy discourses, the practices of 
promigrant civil society organisations and networks and the biographical 
experiences of migrants supported by these organisations and networks. 
The documentation and contextualisation of the continuously shifting 
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Women’s educational pathways to political power in Sweden. 
Fridolfsson charlotte, Linköping University.

Detta paper undersöker den svenska politiska elitens bildningsvägar ur 
ett makt och genusperspektiv. Den svenska politiska eliten definieras här 
som riksdagsledamöter, statsråd och EUparlamentariker. Till grund för 
undersökningen används registerdata för nominerade och valda från SCB 
för samtliga riksdags och EUparlamentsval sedan 1991 (det finns inga 
heltäckande uppgifter för valen dessförinnan). Materialet är en totalun
dersökning och innehåller bland annat uppgifter om partitillhörighet, 
ålder, kön, födelseort/land, bostadsort, länstillhörighet, högsta utbild
ning, inriktning på gymnasieutbildning, inriktning på högskolestudier 
hos de nominerade och förtroendevalda. Ett första syfte är här att ge 
en heltäckande bild av den svenska politiska elitens utbildningsbakgr
und genom en statistisk kartläggning av vilka variationer som finns hos 
de nominerade och folkvalda med avseende på kön och utbildningsbak
grund, utbildningens inriktning, vilka framträdande utbildningsinsti
tutioner som dominerar och de variationer som finns geografiskt och 
mellan partierna. För det andra avser projekt att studera den politiska 
elitens föreställningar om betydelsen av bildning och utbildning för att 
kunna hävda sig i den politiska maktsfären. Detta för att spåra olika bild
ningsideal och utbildningsrelaterade diskurser och deras betydelse för 
den politiska elitens reproduktion. Till grund för den här andra delen 
av studien ligger ett 25tal djupintervjuer med företrädare från samtliga 
riksdagspartier. Kvinnor har högskoleutbildning i högre grad än män i 
den svenska politiska eliten, något som vittnar om att män i den svenska 
politiska eliten har lättare att nå höga positioner genom andra meriter 
än formell utbildning. 

Sammantaget avser detta paper ge kunskap om vilka könade maktstrukturer 
och möjlighetsvillkor som kännetecknar svenska nominerade och folkvaldas 
utbildningsvägar. Studien ingår i ett större forskningsprojekt med titeln 
”Utbildningsvägar till makten ” som finansierats av Vetenskapsrådet. 

drottningens kropp och vetenskapens pris. Ganetz Hillevi, Stock-

holms universitet.

Detta paper bygger på en artikel som undersöker relationen mellan (na
tur)vetenskap respektive nation, ”ras ”, klass och genus i den tvsända 
Nobelbanketten. Drottningens kropp används här som en lins för att 
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Sweden, I discuss how politicians have problematized two main thresholds 
to love immigration: who can receive the right to enter and who is able 
to stay. First, to receive the right to enter, the love immigrant and the 
reference partner must be recognized as in a ”serious ” relationship. The 
criteria used for separating serious and unserious relationships exclude 
partners that do not have a certain material status and partners that do not 
fit the normative ideal of what a romantic relationship is. Second, there 
is a partial political recognition that many love immigrants end up in 
abusive relationships due to the Swedish Two year rule. However, the political 
solutions to problems caused by the Two year rule build on normative ideals 
of love and simplistic assumptions of how dependency functions between 
the love immigrant and their partner, and between the two partners and 
the state. I propose that the political imaginary of regulating transnational 
relationships constructs a hierarchy of transnational relationships that 
ignores and makes invisible the experiences of many love immigrants. 

heritage as deep time nature:culture phenomena. Fredengren chris-

tina, Stockholm University.

This paper makes use of feminist posthumanism to outline how a range 
of heritage policies and strategies, through their base in social construc
tivism, have a clear anthropocentric focus. Not only do they risk down
playing materiality, but also a number of human and nonhuman others, 
thereby driving a wedge between nature and culture. This may in turn be 
an obstacle for the use of heritage in sustainable development as it deals 
with range of naturalized others as if they have no agency and leaves the 
stage open for appropriation and exploitation. It may also have adverse 
effects for those exotified others that recently and barely have made it 
into the narrow Eurocentric category of Man. How would an approach 
that instead focuses on relations between human and nonhuman others 
provide an alternative to the anthropocentrism in the heritage sector? 
This paper probes into what heritage could be in the wake of current 
climate and environmental challenges if approached differently. It asks 
the question what difference it would make if heritage was understood 
as a phenomena, rather than a social construct.  It explores how a se
lection of feminist posthumanisms challenge the distinction between 
nature:culture in a way that could shift the approach to sustainability in 
heritage making from a negative to an affirmative framing.
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and Spanish provision of health and elderly care, influence the mobility 
of IRMs, especially in the case of widows and single women with low in
come. This paper discusses the conditions for mobility and independent 
ageing to a wide range of Swedish international retirement migrants in 
Spain. Given that IRMs’ access to resources vary and that gender, health 
and family situation cuts across these factors within the Swedish and Span
ish welfare and care regimes: how do different retirement migrants fare 
in the contemporary age of mobility? And how is mobility and active, 
independent ageing distributed across the EU as well as between the EU 
and the rest of the world? 

 ”doing ” friendship, gender and power: The politics of 
interviewing men. Goedecke klara, Uppsala University. 

Homosocial relations between men have been widely discussed in femi
nist research. Men’s friendships, more specifically, have been regarded as 
doubleedged by feminists – relations where sexism and homophobia might 
be re/produced, or where new, caring and relationshiporiented masculine 
positions can be developed. In my doctoral thesis I use individual and pair 
interviews with men to investigate meaning making processes and negotia
tions regarding love, vulnerability, touch, homoeroticism, homophobia 
and power in friendships among welleducated, urban, white men with 
positive attitudes towards genderequality and feminism. In this paper I fo
cus on the interview interaction and discuss ”doings ” of friendship, gender 
and power between me, a female PhDstudent, and the male interviewees. 

Scrutinizing metainformation, like the interviewees’ reasons for parti
cipating in the project, I discuss the temporary intimacy of interviewing, 
and the gendered emotional work performed by both me and the inter
viewees during our interaction. I use intersectional theories to discuss 
processes of inclusion and exclusion, highlighting that the many simila
rities between myself and the interviewees (along the lines of class, edu
cation and race) sometimes lead to a temporary, friendshiplike intimacy 
between us. At other times the interviews turn into troubling situations 
where power and privilege are reproduced, and which question the view of 
the researcher as always having the ”upper hand ” during the research pro
cess. Wellknown ”axes of difference ” like gender, sexuality, class, race and 
age are invoked together with subtle, micropolitical situational factors. 

A better understanding of men’s friendships deepens the knowledge 

G
analysera dessa intersektionella maktdimensioner. Med hjälp av teorier 
hämtade från kulturstudier, medie och genusvetenskap, studeras den 
medierade personan ”drottningen ” i den tvsända Nobelbanketten, ge
nom användandet av kontextualiserad textanalys.

Beskrivningar av vetenskap präglas av en dubbel retorisk position: vete
nskapen sägs vara autonom i förhållande till samhället samtidigt som det 
ständigt betonas att den är essentiell för det. Ett framhävande av autono
mi tjänar som argument för att vetenskapliga fakta står fria från kulturell 
eller samhällelig påverkan, samtidigt som vetenskapens samhälleliga nytta 
ständigt måste bevisas. Det sistnämnda är särskilt viktigt för att förstå 
Nobelbankettens syfte: genom närvaron av den kungliga familjen (och 
den samhälleliga och kulturella eliten) framhävs att vetenskapen är essen
tiell för samhället och att den har, och bör ha, en hög samhällelig status. 
Frågan är om det är möjligt för vetenskapen att hävda sitt oberoende i 
förhållande till samhället samtidigt som drottningens kropp symboliserar 
traditionella ideologier, tätt sammanvävda med samma samhälle.

Drottningens kropp vittnar nämligen om att heterosexualitet, klass, 
nationalitet och ”ras ” är centrala element i vetenskapens diskurs. I den 
tvsända Nobelbanketten fungerar hennes kropp som en symbol för vete
nskapens strävan efter status och önskan att tillhöra den heterosexuella, vita 
eliten. Representationen av drottningens kropp utgör även en bekräftelse 
av en traditionell, normerande ideal femininitet.

Swedish retirement migrants, globalization and independent age
ing. Gavanas Anna, Linköping University.

In the current neoliberal era, privatization and internationalization are of 
crucial importance to conditions for ageing in the EU, including Swe
den. Swedish retirees are part of a growing stream of Northern Euro
peans who migrate to Southern Europe– especially to coastal areas in 
Spain. However, when these retirees require extensive eldercare, they 
find themselves in a country with one of the lowest rates of public pro
vision in Europe and are left with a patchwork of private solutions. The 
pieces in the ”elderly care puzzles ” that form the patchwork of care around 
elderly persons depend on the accessibility and affordability of a number 
of options: public/ private provision, social/ volunteer networks, family 
situation as well as the preferences and conditions of different groups of 
elderly. Gender, health, socioeconomic conditions, as well as Swedish 
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Representing the past of the South Sámi and Norse in a border
land. Grahn Wera, Linköping University.

This paper deals with how the past is being presented and interpreted 
today by cultural institutions. The area in focus in this paper is situated 
in the borderland of the Norse and South Sámi territory in midScan
dinavia, in the municipalities of Rendalen and Engerdal in Norway. The 
paper will examine how two of the main actors on the arena of cultural 
heritage are constructing the past: the institutions of cultural heritage 
management responsible for the studied area and museums within the 
area and the adjacent surroundings. The paper will contribute to the 
development of knowledge within these fields. Important research ques
tions that will be considered are: How are the official heritage institutions 
today presenting the past? Which particular pasts have been emphasized? 
How are they configured? Who’s past get to be included and who’s past is 
excluded? How can this be understood?

The methods used are fieldwork, including interviews and observati
ons. Moreover literature and documentary studies, the study of artefacts 
and the analysis of archaeological material have also been used.

To analyse this material theories from Feminist technoscience, Inter
sectionality, Critical heritage studies and Postcolonial theory are used.

crossing borders: The Vicissitudes of crosscultural Interviewing. 
Griffin Gabriele, Uppsala University.

Drawing on recently published work on Cross-cultural Interviewing (Routledge 
2016) this paper explores the issues that arise when one crosses borders 
– cultural, social, ethnic – to undertake such interviewing. Utilizing re
cent case studies of crosscultural interviewing, and engaging with the 
notion of the insider/outsider debate in this context, this talk argues that

G
about which subject positions, relationships and feelings that are made 
im/possible and un/available when it comes to friendships between men, 
but friendship, gender and power should not only be seen as subject matter 
but also as parts of ongoing, situational and interactional methodological 
and metamethodological processes, that can provide insight into the 
micropolitics of doing research with and about men.

developing and teaching an international masters program in Gen
der Studies with in a Social Science Faculty: Pleasures, challenges 
and paradoxes after 10 years. Goodman Sara, Lund University.

During 2005 2006 the Faculty of Social Science, Lund University start
ed to develop socalled Bologna masters programs. Three programs were 
started in an effort to prepare the faculty for Bologna masters which would 
largely replace the Swedish magister degrees and be part of the European 
Union’s tuning process in higher education. The representative for the 
Centre for Gender Studies argued for the creation of a gender studies 
masters since the gender studies research is interdisciplinary and repre
sented at most of the departments in Social Science Faculty.

This paper is a critical reflection of the process, of the paradoxes, chal
lenges and pleasures of developing and teaching this master’s program and 
examines these paradoxes in the context of the neoliberalization of the 
academy. The Bologna process is a contributor to and influenced by the 
neoliberalization of the academy. 

Earlier debates on the institutionalization of gender studies took a 
critique of eg the conservative, hierarchical and disciplinary nature of the 
university as a starting point. Part of these debates focused upon what kind 
of a structure the university was/is and what that had for consequences 
for critical teaching and research. Current debates focus upon troubled 
relationship between Gender Studies research and neoliberalism as well 
as the ”ambivalent relationship between women as a category and the 
neoliberal project the neoliberal academy ” (Fahlgren, Mulinari and 
Sjöstedt Landén 2016 p. 27). This paper will use this case as part of 
examination feminist teaching and theory in the academic room and 
the method of this paper is inspired by Dorothy Smith’s institutional 
ethnography 
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A lens towards a state of hIV: the somatechnics of visualising viral 
politics. Gustavson Malena, Linköping University. 

Here I will discuss some of the material available in the film documen
tary archive Face of AIDS. The archive was set up by Swedish filmmaker 
Staffan Hildebrand and is a collection of his many projects on HIV and 
AIDS – a production that spans over 30 years. Mainly I will discuss how 
Hilderbrand and his team has reported on the Swedish government’s 
special commission for HIV and AIDS issues, ‘AIDSdelegationen’, be
tween 1987 and 1991. Pivotal in this time span is the shifted opinion of 
the homosexual subject in the US and Western Europe, however other 
groups, appointed as ”risk groups ”, such as heroinists, sex workers, and 
racialized groups has been less discussed. The material in the archive 
provides valuable information and contextualisation to the prominent 
discursive and affective role of the commission in the 80’s, its’ national 
project of health and the notion of demographic information and propa
ganda seen through the camera lens of Hilderbrand and his coworkers..

det som övar annorlunda likt ett hjärta. Hallgren Hanna, Göteborgs 

universitet.

I september 2016 utkommer min nionde bok; diktboken Det som övar annor-
lunda likt ett hjärta (Malmö, 2016). I min paperpresentation ämnar jag dels 
läsa ur boken, och dels lyfta fram insikter som berör kreativitet och for
skning med utgångspunkt både i akademiskt och skönlitterärt arbete. Det 
jag framför allt önskar beröra är likheter mellan poesins och akademiens 
skrivrymder, och hur ett medvetet gränsöverskridande mellan dessa både 
kan berika poesi och akademi. Detta handlar om hantverkskunnande och 
om fritt vågat mod, bortom genrernas lagar. 

Laßt eine Weile jetzt.

Keins der Gefühle sprechen,

Den Muskel Herz sich anders üben 

Ingeborg Bachmann

en utdragen ton genom ansiktet

en liljas vida 

ljudande hav

G
�
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in the empirical encounter the boundaries between self and other can be 
difficult to conceptualize and that Catherine Malabou’s (2012) notion of 
‘plasticity’ might be a more appropriate way of articulating the relation 
between interviewer and interviewee in a crosscultural context.

Affect, gender and bio/sociocultural interdisciplinarity: The case 
of Teresa brennan. Gunnarsson Lena, Örebro University.

The presentation aims to contribute to the ‘affective turn’ in feminist 
theory specifically and in social and cultural theory more broadly, as well 
as to discussions on interdisciplinarity across the biological and sociocul
tural sciences. It does so by examining Teresa Brennan’s work on affect 
and gender with a focus on how she uses biological research findings when 
developing her theorization of the ‘transmission of affect’. The central 
bioscientific theme that Brennan draws on is ‘entrainment’, which de
notes the process whereby two or more persons’ nervous and hormonal 
systems are brought into alignment with one another. Since Brennan’s 
references to this neurological line of research are only sweeping, I want 
to examine this research in more detail and put it in a more sustained 
conversation with Brennan’s work on affect. What can and should the 
terms be of this kind of interdisciplinary endeavours across the bio/so
ciocultural disciplinary divide? What is the relationship between bio
scientific research and (critical) social and cultural theory? Such ques
tions will be investigated in dialogue with critical realist perspectives on 
interdisciplinarity.

The study will work as a case study of one of the many interdisciplinary 
conversations on affect that are taking place in the affective turn, with 
social and cultural theorists ‘borrowing’ from the biosciences despite 
often vast gaps between the different sets of epistemological conventions 
at work in the biosciences and the concerned branches of social and cul
tural theory.

The presentation relates to the theme of borders/boundaries, in the 
sense of borders between the biological and sociocultural sciences and 
between the biological and the sociocultural levels of reality.
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till stillhet att vända sig bort

mot vingar 

seraf att darra, 

tröskellös

Hanna Hallgren

Laestadianismens importance for Sami identity in the Lule Sami 
area. Hjortfors Lis-Mari, Umeå University.

The presentation is based on Laestadianism today and the importance it has 
for the Sami identity in the Lule Sami area. Laestadianism that religious 
revival has also been of great importance for many Sami in Sápmi. The 
Laestadian revival was founded in 1840 by Lars Levi Laestadius (1800
1861), and he had a great influence over the Sami religious practice and 
life. Lars Levi himself Sami, he wrote in Sami and held sermons in Sami.

Christianization of the Sami had been going long and ran parallel 
with swedification and norwegianisation politic of colonization. For 
centuries lived the traditional Sami religion alongside Christianity. From 
the 1600s onwards the time tried Christians Sami and conquer areas in 
the northern part of Sápmi, it was committed abuses against the Sami.

It was a colonization of the Sami as an indigenous people. Industriali
zation also had a major impact on the Sami people and their lives. Sweden 
has opened mines, hydroelectric systems and railways were built in the 
Sami area.

Sami could see through colonialism and Christianity and clear them
selves and their identity and values within Laestadianism. Laestadianism 
was a Lutheran revival movement that had an enormous impact on Sami 
life and especially for those Sami who considered themselves Laestadians 
and Christians. Laestadianism that religious revival became a place to 
preserve the Sami identity, religion, language and traditions of the Lule 
Sámi area in Sweden and Norway. I would argue that in the Laestadian 
revival could preserve the Lule Sami culture and identity against further 
colonization. Sami had a Sami perspective, and they had a selfdetermi
nation and was able to put its values and its culture in the center. It was 
healing for the Sami as an indigenous people.

h
i väntan på längtan 

sluter sig åter vattnet

inte en krusning

men ett hjärta rustat

lätt som en sten studsar

ett övergivet rede

en knuta blod

den vita duken och en människa blir till ett bord

en stol, några blad rämnar Utan ansikten

blir människor i flock till ett koppel

utan försprång, utan kärlek

där de stampar i varandras spår 

och spärrar alla vägar 

efter att deras himmel fylldes i:

att älska var att vara rädd 

själva faran för varandra

gatorna eller vem som helst kan få oss

i väntan på längtan

återtar jorden sina döda

en fullständig kärlek 

som låter liljor växa

ur stillnade drömmar och stillnat blod

ur hjärtan som sover bland stenar

en fullständig kärlek 

liksom döden trasig 

ett ljudande gräs

just så enkel

det hela är inte helt

intill förvandling växt

– förstår du, lyft blicken och se

i väntan på längtan

blir himlens fåglar till pilar

det spänns

en ljuvlig ytas vinge

sak för sak i mänskligheten
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som något udda och apart. Våra ämnesöverskridande erfarenheter har 
omväxlande smekt, skavt, smärtat, påverkat oss och därmed bidragit till 
formandet av våra respektive akademiska identiteter. Vi använder denna 
erfarenhet som plattform för feministisk kritik av traditionella organi
satoriska och disciplinära kunskapsgränser. En feministisk utgångspunkt 
förutsätter medvetenhet om sociala maktstrukturer och en önskan att 
utmana dessa. Naturvetenskap har varit en uppenbar måltavla för sådan 
kritisk granskning, framförallt från feministiska vetenskapsfilosofer.

Våra numera ickeämnesidentifierbara forskaridentiteter har medfört 
en upplevelse av att befinna oss i mellanrum mellan feminism och natur
vetenskap, naturvetenskap och utbildningsvetenskap. Dessa positioner har 
gett oss en möjlighet att skärskåda betydelsen av den status och makt som as
socieras till olika ämnen. Vi använder begreppen interstitial spaces och transgres-
sive identities för att diskutera gränser mellan genusvetenskap, naturvetenskap 
och utbildningsvetenskap. Interstitial spaces finns mellan och innanför någon 
form av inhägnader. Dessa utrymmen är potentiella positioner i en gi
ven, definierad kontext (en disciplin, en praktik, en kultur, en intresse
gemenskap…) som kan intas av en aktör som är bärare av andra kulturella 
erfarenheter, kunskaper och teorier. En ’bärare’ som kommer in i en ny 
kontext kan använda sig av interstitial spaces för att utmana och påverka denna 
kontext och därmed försvaga de gränser som finns. Men bäraren erfar 
också den ‘nya kulturen’ i den nya kontexten, vilket kan ge upphov till ny 
kunskap och nya praktiker som bäraren förmedlar till den ’gamla kulturen’ 
i den gamla kontexten. Interstitial spaces kan därför sägas utgöra en position 
ur vilken transgressive identities kan uppstå och som erbjuder en möjlighet till 
förändring av disciplinära kulturer, status och hierarkier. 
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evaluating the evaluations: Gender Studies and Gender Research 
in the era of Research Assessments. Husu Liisa, Örebro University.

National and universitylevel research evaluation exercises have become 
increasingly common tools in strategic research policy making in Nordic 

h
Keywords: decolonization; cultural heritage structures; sex; radical meth
odologies; Sami feminisms; indigenous people, religion, Laestadianism.

Feminist boundarydrawing: Intersectional theory and the case of 
additive analysis. Hoffart Amund Rake, Örebro University.

Ever since Elizabeth V. Spelman wrote about the detrimental effects of 
”additive analysis ” in Inessential Woman (1988), the term has been circulating 
in feminist theoretical discourse as something to be avoided. The 
reluctance on the part of feminist theorists to engage in additive forms 
of theoretical analyses seems to have some obvious explanations. First, in 
the literature following up on Spelman’s critique, it is typically associated 
with mechanisms of exclusion and false universalism. Second, additive 
approaches are widely considered to be unintersectional; intersectional 
theories are positioned in opposition to additive ways of conceptualizing 
the relationship between social categories. With the growing influence of 
intersectionality within feminist theory during the last 25 years, additive 
approaches are therefore viewed with an increasing degree of suspicion.

This paper will analyze the objections raised against additive forms of 
analysis in feminist intersectional theory. First, I will focus on questions 
like: What counts as an additive analysis? Exactly what is considered 
objectionable about it, that is, on what grounds do the objections rest? 
Then I will go on to discuss what these objections can tell us about the more 
general theoretical climate for conceptual boundarydrawing in feminist 
theory. What assumptions about adequate and defensible ways of drawing 
conceptual boundaries underpin the critiques of additive analyses?

Att överbrygga disciplinära gränser: positionstatusmakt som 
feminist inom naturvetenskap/naturvetare inom genusvetenskap. 
Hussénius Anita, Uppsala universitet; Andersson kristina, Uppsala universi-

tet; Gullberg Annica, Uppsala universitet.

Under våra akademiska karriärer har vi socialiserats in i naturvetenskap
liga ämnesmiljöer och tillägnat oss ämnesidentiteter som biolog eller ke
mist. Från denna bakgrund har vi senare förflyttat oss till en genusvetens
kaplig forskningsmiljö, en av oss dessutom till en utbildningsvetenskaplig 
miljö. Vi har rört oss fram och tillbaka mellan miljöer där vi ibland be
traktas som självklara medlemmar i en ämnesgemenskap, ibland betraktas 
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med fokus på de känslor som mobiliserats och vad de gör med oss. Re
sultatet visade två dimensioner av smärta hos grupperna. Den ena var 
tätt sammanknuten med skam, vilket jag kopplade till att fokus så ofta 
hamnar på identitet och jaget snarare än förhållningssätt och resulterar 
i olika avtrubbningsmekanismer. Den andra tenderade att ligga närmare 
frustration, tätt sammanknuten med ilska, och tog sig uttryck i motstånd 
då ilskan resulterade i en läsning av den speciesistiska diskursen som en 
konstruktion och därmed möjlig att förändra. Att använda känslor som 
strategi pekade på vikten av att känna med andra, människor såväl som 
ickemänniskor, för att skapa en enad kamp, inte en hämmande.

På gränsen till identitet: transnationella, transrasiala och sexual
iserade kroppar i skandinavisk adoptionslitteratur. ivenäs Sabina, 

University of Washington.

I en nypublicerad artikel i SvD menar Viola Bao (2015) att den nya radi
kala litteraturen handlar om transnationell adoption. Exempel på denna 
nya strömning inom skandinavisk litteratur är författare som danska Maja 
Lee Langvad, norska Brynjulf Tjønn och svenska Patrik Lundberg som 
tillsammans med en rad andra författare skriver fram ett nytt erfaren
hetsrum; nämligen hur det är att växa upp som utlandsadopterad i Skan
dinavien. 

Adoptionslitteraturen är både litterärt och politiskt radikal. Den är 
gränsöverskridande och i och med att författarna är transnationella och 
transrasiala så utmanar de bland annat konventionella uppfattningar av 
ras, genus och sexualitet. Medan exempelvis maskulinitet och den unga 
mannens sexuella uppvaknande är väletablerade teman i samtidslittera
turen (ex. Karl Ove Knausgård) så är samma ämnen i kontexten av ut
landsadopterade tämligen tabubelagt och inom Skandinavien ett relativt 
outforskat ämne. På baksidan av Patrik Lundbergs självbiografi Gul utanpå 
(2012) står det att boken handlar om Patriks sökande efter sin biologiska 
familj i Sydkorea. Döm läsarens förvåning när man upptäcker att boken i 
mångt och mycket istället handlar om Patriks sexualitet, maskulinitet och 
längtan efter att få onanera. Samtidigt förväntas utlandsadopterade kvin
nor att se det som en komplimang när de ses som exotiskt sexiga. Man kan 
säga att utlandsadopterade tillhör en kategori som fortfarande, utifrån en 
vit blick, tillskrivs stereotypiska sexuella föreställningar baserade på både 
ras och genus där kvinnor är exotiska sexobjekt och männen är feminina 

h
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countries, Europe and internationally. These evaluations are used to make 
strategic decisions on future research allocation in research organisations 
and universities, and thus also shape the future directions of knowledge 
production. How do Gender Studies and gender research more generally 
fare in these evaluations? This panel will discuss and highlight various 
challenges faced when Gender Studies and gender research more generally 
become subject to this kind of evaluations nationally or in universitybased 
evaluations. Key issues include overall evaluation methodologies, evaluator 
recruitment and evaluator expertise, use of bibliometrics as an indicator of 
quality and impact, and understanding of what constitutes social relevance 
of research. Concrete examples of research evaluations at national and 
university level in Finland, Sweden and Czech Republic are discussed by 
panelists who have firsthand experience of research evaluation of Gender 
Studies or gender research, having participated in the role of evaluator in 
several settings or/and as members of the research unit that has been subject 
to this type of evaluation. 

Vad känslor gör i mobilisering mot det speciesistiska patrikolonia
la projektet. Håkansson Jonna, Göteborgs universitet.

Mitt paper vill visa hur vi kan luckra upp den dikotoma förståelsen av 
känslor som bildar gränsdragningen mellan människor och andra djur. 
Det belyser speciesismens förhållningssätt och förtryckens strukturella 
dimensioner samt vikten av att undvika skapade dikotomier och block
erande skamkänslor som steg i en feministisk djurrättslig kamp. Teoretiskt 
sett bryter Sara Ahmeds fenomenologiskt förankrade förståelse av vad 
känslor gör ner den gräns som ofta bildas mellan känslor och rationalitet. 
Frågan är hur vi kan använda känslor som analysverktyg och strategi mot 
speciesismen och mobilisera oss för att beröra och bli berörda? För att 
besvara frågorna har jag tillämpat en diffraktivt metodologi, där jag var 
med och skapade en film med förhoppningen att den, genom att utgöra 
en multisensoriell upplevelse, skulle mobilisera känslor för ickemänskliga 
djur. Därmed ville vi frångå en syn på kroppar som separata enheter och 
istället skapa intraaktion mellan olika kroppar. Filmen visades senare i 
flera workshops inom en fokusgruppsstudie med feministiska vegetari
aner och veganer för att undersöka vilka känslor som möjliggjordes eller 
omöjliggjordes och vad det fick för konsekvenser i deras aktivism. Genom 
att utgå från Ahmeds teorier analyserade jag diskussionerna i grupperna 
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den internationella hemmafrun. Jonsson cecilia, Linnéuniversitetet. 

I början av det som blev en etableringsepok av Sveriges internationellt 
inriktade ideella biståndsorganisationer uppkom ulandsföreningen 
Svalorna. Året var 1959 och föreningens grundare var Suzanne Sand
berg (19152015). ”Husmor startade Svalorna ”, förklarar rubriken i den 
enda publicerade intervjun med Sandberg. Men för att förstå vem hon 
var – och hur hon kunde starta Svalorna som under det första årtiondet 
skickade ut ett hundratal svenskar på ett par års volontärtjänst i Per och 
Indiens slumområden – måste förklaringen som ”husmor ” utmanas. 
Syftet med artikeln är att blottlägga några av de strukturer och fakto
rer som möjliggjorde att en ”hemmafru ” kunde starta en internationell 
ulandsförening i slutet av 1950talet. Detta görs genom att analysera
Sandbergs biografiska berättelse och söka en förklaring i hennes sociala
position i relation till historiska globala rörelser som ägde rum samtidigt.

Det empiriska materialet bygger på intervjuer med Sandberg och ar
kivhandlingar från Svalornas första år, vilka analyseras med begreppen 
social position och kapital (socialt, kulturellt, språkligt och ekonomiskt 
kapital) som teoretiska utgångspunkter. Fram träder Sandberg som en 
internationellt bevandrad kvinna med högt språkligt, socialt och kultu
rellt kapital. Med sina kunskaper och sitt internationella nätverk knöt 
hon samman kontakter mellan kontinenter, vilka blev navet i förenin
gens verksamhet. Samtidigt med föreningens uppkomst och etablering 
växte intresset för ”uländer ” och många ur den unga generationen 
sökte internationella erfarenheter. Med volontärtjänsterna erbjöd 
Svalorna män och kvinnor utan tidigare erfarenhet av arbete i andra 
länder att skaffa internationell erfarenhet. Majoriteten av de som åkte 
var kvinnor. Därmed utgör Sandberg och Svalornas volontärer en del i 
internationell kvinnohistoria. 

Organisatoriska förutsättningar för att nå jämställdhet inom aka
demin. Jordansson birgitta, Göteborgs universitet.

Ett främjande arbete för att nå jämställdhet ingår i universitets och högs
kolors ansvar som myndigheter. Under flera decennier har detta uppdrag 
 via regleringsbrev och direkta satsningar från regeringen  förmedlats
till verksamheterna men med varierande resultat. Senast i raden är JIM
(20162018) som förväntas leda till att lärosätena kommer att arbeta med
jämställdhet som en del av verksamhetsutvecklingen. Men jämställdhets

J
eller inte ”riktiga män ”. De ses inte om sexuella varelser utifrån sina egna 
förutsättningar eftersom de är och skriver som ”adoptivbarn ”. 

I den här presentationen kommer jag med avstamp i ett intersektio
nellt perspektiv föreslå att adoptionsberättelsen fungerar som en nar
rativ strategi för att diskutera tabubelagda ämnen som ras, genus och 
sexualitet. Således blir adoptionsberättelsen en erfarenhetsberättelse som 
förgrenar och problematiserar gränsöverskridande identitetskategorier 
som ras, genus och sexualitet. Presentationen är en del av mitt pågående 
avhandlingsprojekt ”Made in Scandinavia. The Literary Negation of the 
Transnational Adoptee Identity ”.

 Scandalous Muslim men in Swedish politics. Masculinities in the 
debates about Omar Mustafa, Mehmed Kaplan and yasri Khan. 
Johansson Joakim, Mälardalen University.

Appointments and nominations of Muslim men to influential positions 
as ministers of government or members of party executives is a recent 
phenomenon in Swedish politics. However, due to having been con
structed in mainstream media as scandalous, parting company with an
tiSemitics (Mustafa) or Turkish rightwing extremists and Islamist group 
(Kaplan), or unwilling to shake hands with women (Khan), the former 
minister of housing, Mehmed Kaplan, the former member of the Social 
Democratic Party executive, Omar Mustafa, and the former nominee to 
the Green Party executive, Yasri Khan, have all been short lived on their 
appointments or on nomination lists. The debates about them (and their 
withdrawal from appointments/nominations) took place in 2013 (Mus
tafa) and in 2016 (Kaplan and Khan), and contains various ideas about 
masculinity as well as about Muslim men and even Islam. Without judg
ing the fairness of the various accusations against Mustafa, Kaplan and 
Khan, or their appropriateness as political leaders, the aim of this paper 
is to study the constructions of masculinities in the debates in Swedish 
media in which these men were constructed as scandalous Muslim men. 
What nonMuslim and Muslim masculinity ideals were articulated in the 
respective debates? How did hegemonic masculinity manifest itself in the 
debates and how was it challenged by alternative masculinity conceptions? 
Methodologically, discourse analysis is performed. The discourse analysis 
is based on articles in Swedish print media as well as postings on social 
media by Muslims as well as nonMuslims. 
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wegian and Danish film workers with Sámi film workers on every level of 
the production. The South Sámi yoiker, musician and composer Frode 
Fjellheim wellknown for the title song ”Eatnamen Vuelie ”, Frozen (2013) 
and Petrus Sjövik (Guldbaggen Best Cinematography in 2014). South 
Sámi yoikers Charlotte Kappfjell, Jörgen Stenberg (Forest Sámi) and 
Marja Helena Fjellheim Mortenson. The main character is played by Maj 
Doris Rimpi, a pioneer within Sámi culture and one of the founders of 
the first Sámi theatre Dalvadis. 

Kernell is currently working on the production of her debut feature 
”Sámi Blood ” (Sameblod) which tells about how Elle Marja attends a Sámi 
boarding school in the 1930s. Humiliating racial biology examinations 
makes her deny her Sámi identity, but becoming Swedish proves to be 
harder than she thought.

Whiteness and the Promise of MixedRace Love. kieu Lan, Umeå 

University.

In this paper, I am going to examine the affective encounters between 
love and whiteness in the current Swedish context. Taking into account 
of the persistent and discreet Nordic history of colonialism and racism, 
I analyze how racialized structures have been concealed from and/or 
dismantled through (un)happy heterosexual love. If love can be seen as a 
material fantasy of attachment (Berlant 2012), how has that attachment 
been oriented and/or disoriented towards whiteness, heterosexuality, 
coloniality, and precarity of everyday migratory life? How has love 
become a promise of a good migratory life, a life that has always already 
alienated the alien and a promise that at the same time already implicated 
a condition of exclusion and limitedness? Yet, if the messiness and 
embodied entanglement of black woman’s body towards the white male 
body cannot be reduced to a binaristic normative framework, what 
are transformative (im)possibilities for mixedrace love in a Swedish 
colorblindness? In so doing, I unfold not only (smooth) becoming of 
mixedrace love, but also its unbecoming, its blockage, its stuckness, 
its impasse, its killjoy. I argue that Swedish whiteness must be seen as an 
”inherited habit ” (Ahmed 2007, 153), which is ”shaped by histories of 
colonialism ” and ”lived as a background to experience ” (150, 153). This 
does not assume whiteness is ontologically given, but as Ahmed puts it, 
it becomes given through the way it does. 

K
arbetet är beroende av hur uppdraget tolkas och hur de organisatoriska 
förutsättningarna ser ut. 

Övergripande handlar det om svårigheter att överföra policys till prak
tik och implementera hållbara förändringar samt att inom akademin få 
legitimitet för politiskt initierade satsningar i en verksamhet som styrs av 
logiker baserade på meritokrati. Det handlar vidare om förutsättningar 
som kan hänföras till den akademiska kapitalismens utbredning och den 
spänning som riskerar att uppstå mellan linjestyrning och kollegialitet. 
Vad är i realiteten möjligt att göra? Om jämställdhet blir liktydigt med 
lika villkor tenderar arbetet att fokusera på individer och relateras till 
arbetsmiljöfrågor. Ett jämställdhetsarbete som förväntas leda till föränd
rade könsstrukturer i akademin måste ta andra utgångspunkter och ut
mana sättet som meritokrati praktiseras, d v s ta en utgångspunkt i själva 
kärnverksamheten. Hur ser förutsättningarna för detta ut i praktiken? 
Utifrån en studie baserad på intervjuer med prefekter från tio olika in
stitutioner vid tre olika lärosäten syftar mitt bidrag till att belysa hur jäm
ställdhetsuppdraget tolkas och hanteras i praktiken. Vad som händer när 
myndighetsuppdraget blir micropolitik. Sättet/n/ att hantera frågorna 
kan ge kunskap om både hinder och möjligheter för att nå jämställdhet i 
akademin. Det som har identifierats som motstånd har ofta fokuserat på 
individer. Denna ingång syftar till att ta utgångspunkt i ett organisatoriskt 
perspektiv för att utifrån detta bidra till att förstå och förklara bristande 
framgångar på området inom akademin. 

colonial racist Swedish practices of erasure of Sámi culture:  
Stoerre Vaerie  Northern Great Mountain (Short film 15 min) 
kernell Amanda

Elle, 78, doesn’t like Sámi people. Forced by her son, she reluctantly 
returns to Saepmie and the Great Northern Mountain for her sister’s 
funeral  but when they are going home it turns out that her son has 
planned for them stay with the family and go to the reindeer coral. Elle 
refuses, and checks in to the local Grand hotel with all the tourists. Sto
erre Vaerie deals with the consequences of Swedish colonial racist erasure 
of Sámi culture and how it plays out on a personal level for Elle and her 
family: the loss of cultural identity, language, belonging and relations. 

Production: Nordisk Film Production AB/Bautafilm AB, coproduc
tion SVT. The film crew consists of a unique mix of Sámi, Swedish, Nor
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vel (purposes) and the connection with a person’s daily life and care du
ties. However, daytoday responsibilities related to societal gender roles 
and gender stereotypes were tackled. The results show that carers, in the 
Austrian society mainly women, mostly take responsibility for accompa
nied trips at the expense of their own mobility needs. The intersectional 
approach of this study takes gender and diversity aspects into account 
which provide a deeper insight. When describing interview partners and 
their mobility patterns, the ”Four Layers of Diversity ” (Gardenswartz) 
were used to enable a multidimensional perspective. Mobility patterns 
and people’s needs concerning mobility and transportation are no longer 
understood based on typical socioeconomic attributes like age OR gender 
OR regional allocation. Rather, due to an approach that takes the inter
sectional and multifaceted relationship between gender AND age AND care 
responsibility AND regional allocation into account, more qualitative and 
reliable information can be provided as basis for transport and urban 
planning decision makings.

About having Issues: boundaryWork in the Practices of Relationship 
and Sex counselling. kolehmainen Marjo, University of Tampere.

This presentation draws upon an ongoing study on the formal and infor
mal practices of relationship and sex counselling in Finland, employing 
ethnographic observations on various relationship counselling events and 
relationship enhancement seminars as well as textual data obtained from 
magazines and guidebooks as its data. As a part of the widespread thera
peutic cultures, several organizations and professionals from parishes to 
LGBTQI organizations and from psychologists to sex workers now peddle 
relationship and sex advice. Advice is also targeted at diverse groups such 
as heterosexual, gay and lesbian couples, singles and the recently divorced. 
Within this presentation, the constitution of problems is explored in or
der to learn how particular understandings of gender, sexuality, class and 
ethnicity emerge in the processes of advice seeking and advice giving. The 
aim of this presentation is twofold. Firstly, it asks, what is considered 
or recognized as a problem within intimate relationships, and how the 
definition of problems operates as a form of boundarywork producing, 
renewing, disrupting and challenging hierarchies and exclusions based on 
gender, sexuality, class and ethnicity. Secondly, being inspired by post
humanist and postqualitative methodologies, the presentation discusses 

K
Sámi Feminists against Mines. knobblock ina, Lund University.

Sámi feminisms has through an intersectional analysis identified the 
complex ways through which colonialism and racism have shaped and 
continue to shape gender relations within the Sámi community, as well 
as the positions and social realities of Indigenous women in the Nordic 
countries today. This paper focuses Sámi feminist resistance against the 
ongoing industrial exploitation and extraction of natural resources, 
especially minerals, on Sámi land. Taking the narratives of Sámi feminists 
in the Nordic countries as its point of departure the paper explores the 
ways in which Sámi women name the struggle against mines, as women, as 
feminists and as members of the Sámi community. The themes evolving 
from women’s narratives grasp Sámi feminists’ resistance against mines 
as an engagement at the crossroads of Indigeneity and gender, working 
towards social justice. The paper concludes by exploring the implications 
of Sámi and Indigenous feminisms for feminist analysis, particularly in 
relation to processes of Nordic colonialism and decolonization.

diverse Trips, Travel Modes, and Mobility Patterns. Mobility and 
Movements of People with caring responsibilities in Austria. knoll 

bente, University of Technology Vienna. 

Up to now, only little knowledge has been made available about unpaid 
carers and their mobility patterns as well as their daily trips. Within the 
scope of a recently published Austrian research project, indepth face
toface interviews with people with caring responsibilities were carried. 
Detailed backgrounds and information concerning mobility patterns and 
related decisions of carers were generated and understood. The following 
aspects and questions arose: Which strategies do people apply to organise 
their mobility in everyday life and what kind of trip chains and mobility 
patterns occur? And which solutions were found for daytoday mobility 
issues? What are the backgrounds for their mobility decisions concern
ing their work life, carer’s life and leisure time altogether? And what are 
the differences between travelling alone in comparison to accompanying 
others? Within an ongoing project the author and her team focus on the 
mobility patterns and needs of people with dementia as well as the needs 
people caring dementia patients have. 

In accordance with the qualitative paradigm, these pieces of research 
provide a detailed understanding of processes, mobility patterns and tra
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Gränsdragningar och överskridanden: Feministisk aktivism som 
hoppets politik. Liinason Mia, Göteborgs universitet; cuesta Marta, Hög-

skolan i Halmstad.

Med utgångspunkt i ett tvåårigt etnografiskt fältarbete med feministiska 
aktivistiska grupper i Sverige har vi undersökt vilken förändring femi
nistiska aktivister syftar till att åstadkomma, vilka frågor de driver och 
hur de utövar och stärker sin kamp. Genom sina heterogena protester 
riktade grupperna vårt intresse mot två dominanta narrativ i Sverige idag: 
nyliberalismen och nationen. Feministiska aktivisters mångfacetterade 
kritik av dessa narrativ går att förstå som ett tänkande och handlande från 
gränsen, där geografiska, kunskapsmässiga, politiska och sociala gränser 
synliggörs, förhandlas och omförhandlas i en feministisk dekolonial kamp 
mot modernitetens och kapitalismens kontinuerliga expansion. I sin kamp 
utmanar och förändrar feministiska aktivister samhället, men de förän
drar även våra förståelser av makt och våra relationer till varandra. Som 
ett resultat av fältarbetet publicerade vi under våren 2016 boken Hoppets 
politik (Makadam förlag). I boken ifrågasätter vi det rådande antagandet 
om feminism som en fragmenterad och/eller försvagad rörelse och visar 
istället hur feministiska aktivisters sammansatta protester mot kopplin
garna mellan sexism, cis/heteronormativitet, rasism och kapitalism gör 
det möjligt att bygga allianser inom feminism, samtidigt som gränsdrag
ningar, liksom viljan att överskrida gränser, fortfarande har en central 
funktion inom feministisk kamp. Mot bakgrund av analyserna i boken 
vill vi i den här presentationen ge några exempel på hur detta tänkande 
och handlande från (den andra sidan) gränsen kommer till uttryck inom 
feministisk aktivism idag. 

Genusmönster i Svenska kyrkans sociala innovationer. Lindberg 

Malin, Luleå tekniska universitet; Nahnfeldt cecilia; Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har en lång historisk tradition av att möta individers och 
samhällens sociala och existentiella behov genom nytänkande verksam

the possibility to ”queer ” therapeutic knowledge production by attuning 
to alternative forms of registering the social as it happens.

Feminist claims: Normalization and negotiation. Liinason Mia, Uni-

versity of Gothenburg.

This paper is a part of a broader analysis examining interactions in the 
struggles for women’s equal rights and the contemporary production of 
neoliberal welfare states in Denmark, Norway and Sweden. Drawing on 
empirical material from fieldwork with three of the largest women’s or
ganizations in Scandinavia, the project has developed a theoretical frame
work centered on the concept equality splits. Equality splits, I suggest, 
enable women’s organizations to authorize and legitimate their struggles 
as representing all women, at the same time as this splitting construct 
divisions between legitimate and illegitimate subjects and topics in the 
struggle. This paper analyses claims made by representatives of majority 
women’s organizations about the advantages and disadvantages of a joint 
antidiscrimination regulation. Then, it uses archival material to demon
strate that equality splits is not only a key tactic in contemporary struggles 
for women’s rights, but that it continues a legacy of close liaisons between 
women’s rights organizations and the Scandinavian welfare states, char
acterized by a long history of strategic in/exclusion. In this discussion, I 
enter into dialogue with contemporary scholarly views that suggest that 
the current tensions between gender equality and cultural diversity in 
the Scandinavian countries is the result of increased migration to these 
countries, to argue that these tensions are presentday manifestations of a 
long history of strategic alliances between the women’s organizations and 
the state. I also show how contemporary minority women’s organizations 
engage in negotiations around the values of femininity, masculinity, equal 
rights and national belonging in Scandinavia. I use these discussions to 
emphasize that women’s right workers or feminist scholars cannot only 
refer to the paternalist state in their concerns around these problematic 
processes of in/exclusion. Instead, I argue that we need to understand 
how governmentalization can imply both risks and unexpected possibili
ties in struggles for women’s rights (Sharma 2014). 

L
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of everyday life. These moments are contextual with frameworks that are 
medical, legislative, social, cultural and imagined. As a ”pussy carrier 
” the everyday life with HIV can be more evident in for example men
struating, having a gynecological examination or having sex. Through 
autophenomenographic narratives this presentation is a small exploration 
of the everyday life of having HIV in contemporary Sweden.

We have never been secular? Lundahl Mikaela, University of Gothenburg; 

berg Linda, Umeå University; Martinsson Lena, University of Gothenburg. 

In this presentation we aim to explore how positing religion as other 
simultaneously makes secularism a firstness. How does actors use and 
embodies secularism and reproduce it as an objective and neutral space? 
The secular subject is being represented as free and rational in contrast to 
an imagined religious, traditional, and often muslim other. By studying 
contemporary debates about freedom of speech, veils, gender equality, 
and the in/tolerant society, we try to unpack how secularism is done in 
today’s neoliberal frame. Inspired by Talal Asad, we aim to contribute 
to the undermining of the tightly knit weave of secularism, reason and 
critique in Western discourse. How is the boundary between religion and 
secularity made, challenged and negotiated?

under the Surface, Over the Top: Gendering Military crises in 
Sweden. Lundberg Anna, Linköping University; åse cecilia, Stockholm 

University; Rosengren Emma, Stockholm University.

In 1981, a Soviet Navy submarine armed with nuclear missiles ran aground, 
hitting an underwater rock about 10 kilometers from the main Swedish 
naval base at Karlskrona. Surfacing within Swedish waters, the vessel 
breached Swedish sovereignty. Firmly stuck on the rock, unable to escape, 
the ship remained in Swedish territorial water for 10 days, kick starting one 
of the most dramatic national military crises in Swedish modern history. 

Given that the incident occurred during the cold war era, and given the 
fact that Sweden stood as an armed neutral between the superpowers, the 
unfolding events became dramatic, frightening and to many bystanders 
almost surreal: the massive military ship seemed oddly misplaced in the 
calm and idyllic Swedish archipelago. Still, there it was, helplessly and 
embarrassingly stranded, for the whole world to see and behold. How 

L
heter och arbetssätt, men har sällan uppmärksammats som en arena för 
innovationsutveckling varken i det offentliga samtalet eller i sin interna 
kommunikation. När nu begreppet ’social innovation’ allt oftare används 
inom forskning, politik och praktik som beteckning på nytänkande lösn
ingar på samhällsutmaningar såsom arbetslöshet, fattigdom, ohälsa och 
integration skapas möjligheter att förstå Svenska kyrkans historiska och 
nutida roll i social förändring på nya sätt. I ett pilotprojekt som genom
förs i samarbete mellan Svenska kyrkans forskningsenhet, Luleå tekni
ska universitet och den statliga myndigheten VINNOVA identifieras och 
analyseras exempel på sociala innovationer som utvecklats inom Svenska 
kyrkans olika verksamheter i församlingar, stift, pastorat och kyrkokansli. 
Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om sociala innovation
ers betydelse för kyrkans förändra(n)de roll i ett välfärdssamhälle i om
daning, där uppgiften som röstbärare, påverkansaktör, samverkanspart 
och utförare av välfärdstjänster blir allt viktigare. Inventeringen av sociala 
innovationer inom Svenska kyrkan visar att det finns en mångfald av ex
empel på socialt nytänkande arbetssätt och verksamheter som utvecklats 
i syfte att öka inkluderingen i arbetsliv, näringsliv och samhälle. Många 
av dessa har utvecklats inom församlingarnas diakonala arbete som är ett 
traditionellt kvinnodominerat och symboliskt feminint område i Sven
ska kyrkan. I detta paper analyseras de genusmönster som kan urskil
jas i Svenska kyrkans sociala innovationer genom en dokumentstudie av 
kyrkans välfärdsplattform och biskopsbrev om diakoni. Detta görs med 
avstamp i tidigare forskning om social innovation (t.ex. CajaíbaSantana, 
2013; Dawson och Daniel, 2010; Mulgan et al., 2007) samt genusfor
skning om social innovation och social förändring (t.ex. Ahmed, 2012; 
Andersson et al., 2012; Lindberg et al., 2015). Studien uppmärksammar 
genusaspekter i de former, platser, initiativtagare och interaktioner som 
urskilts i de socialt nytänkande lösningar som utvecklats inom Svenska 
kyrkan och drar slutsatser om hur detta utmanar de maskulina normer 
som hittills dominerat innovationsområdets teori och praktik (se Alsos 
et al., 2013; Lindberg, 2012; Pettersson, 2007).

The risky pussy? Menstruation, sex and hIV. Ljungcrantz Desireé, 

Linköping University.

Becoming HIVpositive is socially processual and some threshold mo
ments; where HIV becomes more evident; slows down the habitual flows 
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principles in contemporary globalization make up the foundation for our 
different approaches to the world around us. This paper emerges from the 
concept of white cosmopolitanism to capture the interrelation between 
white uppermiddleclass migrant women’s sense of being ‘citizens of the 
world’ and the production of Swedish national modernity. Empirically, the 
paper is based on nearly ten years of ethnographic work including indepth 
interviews with Swedish women living abroad and returning migrants to 
Sweden. For the women abroad, it is of utmost importance to preserve 
their Swedish national identity yet transcending the national to become 
‘citizens of the world’. For returning Swedes, the undertaking is to bring 
this world back ‘home’ to Sweden. This process reflects how the reproduc
tion of Swedish modernity acts upon the women’s bodies as representatives 
of the Swedish nation abroad simultaneously reinscribing the nation into 
the global. It is here argued that the very language of cosmopolitanism is 
structured by whiteness, white capital and class, which grant uninterrupted 
mobility and the authority to bring pieces and parts of the world ‘back’ into 
the national. Such expressions and subject positions of white uppermid
dleclass women are further reconstructed through other women’s work 
as they care for the domestic and the family while the white women acquire 
cosmopolitan capital by traveling around the world. Apart from obscuring 
global inequalities, white cosmopolitanism is here seen as imbricated in 
national politics. As Sweden searches for a postSocial Democrat identity 
domestically and globally, white cosmopolitan femininity may well be the 
place where global intimacies reconnect with a renewed white nationalism 
that reinscribes Sweden into the contemporary neoliberal global soul, 
even with closed borders.

Kunskapsproduktion bortom normerna – ett sätt att mobilisera? 
Lönngren Ann-Sofie, Uppsala universitet.

Den politiska utvecklingen under de senaste åren har inneburit ett ökat 
synliggörande av orättvisor, klyftor mellan priviligierade och ickeprivi
ligierade subjekt och grupper, samt våld och annat förtryck i det senmo
derna demokratiska samhället. Mot bakgrund av denna utveckling så är 
det en uppenbar utmaning att reflektera över på vilka sätt akademin kan 
mobilisera för förändring. En fördjupad och breddad fokusering av nor
mer rörande akademisk kunskapsproduktionen och undervisning är en 
relevant strategi i denna strävan. Detta innebär, i korthet, att utifrån ett 

L
can we interpret the gendered aspects of this dramatic event? How can we 
describe the ways in which masculinity and femininity were constructed 
against the background of war, peace and nationality, and last but not 
least, how can we understand the cultural and emotional reactions 
conveyed by media, entailing expressions of horror, rage and hostility, 
but also of embarrassment, ridicule and relief?

The presentation accounts for a joint close reading of the crisis, based 
on research collaboration between the perspectives of political science, 
history, international relations and cultural studies.

Mobility changes space – gendered and racialized strategies for 
delineation and reframing a local economy. Lundberg Susanna, 

Malmö University. 

Mobility is not always about moving from one nation state to another. 
Other kinds of mobility, such as commuting in order to expand your work 
life space, or using other people’s mobility to expand your business op
portunities, are also relevant when exploring the gendered and racialized 
aspects of a nation and national economy. In everyday selfpresentations 
from White, working class men and women in a works town, I have an
alysed how class, gender and Whiteness are established. The different 
strategies they use to claim their own value to the greater community and 
deny value and recognition to others, are parts of changing the narratives 
and collective identities of the town. What work is valued, whose history 
and experience are considered parts of the town’s identity. 

Being ”bound ” to a place in the geographical periphery can be a working 
class burden, or an effect of low class capital. But national space is also 
constructed as White, ”boundedness ” is required to be considered White. 
And the women with a little more class capital use national narratives to 
overcome the local narratives claiming the impossibility of their business 
strategies. These narratives and narrative strategies form and hierarchizes 
local and national community. 

 ”We are the world ”: Swedish migrant women and white cosmo
politanism. Lundström catrin, Linköping University.

Race and whiteness fundamentally structures mobility and migration by 
the means of border controls and visa policies or by the lack thereof. These 
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 ”den som töjs under sex ”  ordet slidkrans som sexualpolitiskt 
verktyg. Milles karin, Södertörns högskola.

Livet igenom passerar vi gränser av olika slag. Första gången ”man har 
sex ” ses av många som en sådan gränsövergång. Många av oss har också 
vuxit upp med föreställningen att den kvinnliga sexuella erfarenheten 
markeras rent kroppsligt av ett membran, mödomshinnan, som spricker 
första gången man har penetrerande sex. 

Mödomen och mödomshinnan är centrala begrepp inom den patri
arkala sexualitetsdiskursen som strukturerar och starkt begränsar unga 
kvinnors sexuella handlingsutrymme. Forskning visar också att många 
unga kvinnor i Sverige i dag lever under hedersrelaterad kontroll. He
dersrelaterad problematik diskuteras ofta i samband med frågor om mi
gration och etnicitet, men kvinnors sexuella oerfarenhet värderas högt i 
de flesta länder och kulturer. 

Existensen av en hinna som kan gå sönder i slidan saknar dock vete
nskapligt stöd. För några år sedan lanserade därför RFSU ordet slidkrans 
som ersättning för mödomshinna i syfte att motverka myter om oskuld och 
mödom. Ordet finns också på engelska, arabiska och sorani, och en gratis 
informationsbroschyr distribueras på alla fyra språken. 

För att ta reda på hur ordet slidkrans fungerar ute i vårdpraktiken och vad 
ordet innebär för dem som använder det har vi genomfört en enkätstudie, 
riktad till alla ungdomsmottagningar i Storstockholm. Resultaten visar 
att vårdgivarna på ungdomsmottagningarna ofta möter ungdomar med 
oskuldsrelaterade problem, och också i hög grad använder ordet slidkrans 
i sin verksamhet. Ungdomarna känner däremot till ordet i mycket lägre 
grad, och enkäten visar också att många ungdomar tror att det finns en 
ömtålig hinna i slidan. Men en liten del av ungdomarna känner dock till 
ordet, och visar dessutom ett ganska stort feministiskt och sexualpolitiskt 
engagemang. 

Feminist responses to ideologies of secularism: from Porno-
burka to Mujeres Creando. Mulinari Diana, Lund University. 

Transnational feminist scholarship has identified the radical transfor
mations of cultural understanding of gender and sexuality at a global 
level. They have also explored how these transformations are shaped by 
transnational structures of cultural exchange but also constrained by the 
colonial relations between the Global North and the Global South. 

M
maktkritiskt perspektiv granska själva förutsättningarna för de ”sanningar 
” och ”fakta ” som etableras inom ramen för olika akademiska discipliner 
och diskurser, samt att diskutera vilka (i nuläget) ”alternativa ” kunskaper 
som skulle kunna produceras och förmedlas. Kategorierna kön, genus, 
sexualitet, ras, funktionalitet, social klass, ålder och art är uppenbara in
gångar till denna diskussion, som innebär att exempelvis Michel Foucault’s 
resonemang om ”subjugated knowledges ” och Donna Haraway’s termer 
”situated knowledges ” och ”otherworlding ” tillämpas som metaperspektiv 
på konventioner och praxis inom den akademiska kunskapsproduktionen 
och undervisningen. Presentationen görs mot bakgrund av verksamheten 
i Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskningsnod ”Vetenskap, valide
ring, partiella perspektiv: kunskapsproduktion bortom normerna ”, och 
syftar i förlängningen till att etablera nätverk och samarbeten för ett kon
kret förändringsarbete rörande de implicita utgångspunkterna för kuns
kapsproduktion och undervisning inom specifika akademiska discipliner. 

utställd feminism: minnespolitik, intervention och futuritet i 
västerländsk 1800talsfeminism. Manns Ulla, Södertörns högskola.

Utifrån en analys av kvinnopaviljongen vid världsutställningen i Chicago 
1893 diskuteras en särskild ”genre ” av minneskulturella representatio
ner, nämligen utställningen. Särskilt fokus läggs vid minnespolitikens 
underliggande betydelse i produktionen av kulturellt minne: dess be
tydelse för förmedlingen och produktionen av det kulturella minnet av 
västerländsk 1800talsfeminism i utställningssammanhanget, samt hur 
den förda minnespolitiken inverkar på hur framtid och visioner formu
leras och tänks samt minnespolitikens identitetsskapande funktion. Därtill 
diskuteras innebörden av feministisk intervention, inkluderings och 
exkluderingsmekanismer i den konkreta utställningsmiljön (den mate
riella och den diskursiva). Frågor om representation (av och för vem, 
hur etc.), historiebruk, futuritet, identitetsmarkörer liksom tystnadens 
funktion i utställningsmiljön vis à vis inkludering och identitetsskapande 
(inte minst av queera subjekt) inom sociala rörelser i sin egen samtid är 
centrala i studien.
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Academics on the move? Gender, race and place in transnational 
academic mobility. Mählck paula, Stockholm University.

This paper contributes to the literature on gender and academic mobil
ity by contrasting how postcolonial knowledge relations are played out 
in Swedish, Mozambican and South African academic workplaces. More 
specifically, it explores the experiences of gendered and racialised in
equality in everyday academic working life in the three countries. The 
respondents are Mozambican scholars who have participated in a Swedish 
developmentaidsupported PhD training programme in which mobility 
is mandatory. Their experiences of gendered and racialised inequality 
are theorised through the lenses of postcolonial knowledge theory and 
feminist translocational intersectionality. The results point to the im
portance of highlighting the complex ways in which bodies and spaces 
are mutually produced and how these change in different postcolonial 
translocal academic settings and create differing conditions for academic 
work. In this context, the concept of ‘embodied discursive geographies’ 
is suggested as a way forward. 

Reviewing the reviewers of professorship appointments in 
Swedish academia: Social constructions of evaluation criteria, 
gender and ethnicity. Mählck paula, Stockholm University; kusterer 

Hanna Li, University of Gävle.

Gender equality in Higher Education has been extensively researched, 
but most often without addressing other equality dimensions (such as 
ethnicity, skin colour, social class, or disability). Academic recruitment 
processes and the distribution of research grants often disadvantage 
women and minorities. However, research from an intersectional per
spective with a focus on the social processes involved in the recruitment 
of nonSwedes is an area that is particularly under researched. The 
present study concerned the evaluation processes preceding professor
ship appointments at one of Sweden’s leading universities. The aim was 
to identify evaluation criteria, examine how these were constructed and 
applied in the evaluation of applicants, and whether there are biased 
patterns relating to applicants’ gender and ethnicity. The reviewers’ 
descriptions and use of features such as research excellence, quality, in
dependence and cooperation, depth and range of research were exam
ined. A preliminary analysis reveals large inter and intradisciplinary 

M
One of the most fundamental borders targeting the creation of abject 

others is, the binary opposition between secularism as an ideology of Eu
ropean universalism and religion. The aim of this article is to analyse how 
diverse feminist communities locate themselves, reinscribe and chal
lenge these boundaries. Theoretically the article is inspired by feminist 
scholarship contributions to the understanding of the role of the ideology 
of secularism for European universalism. Following feminist methodo
logies, the empirical material bridges diverse sources: feminist fiction , 
autobiography, and participant observation grasping feminist commu
nities of belonging in Catalonia, Buenos Aires, La Paz and Malmö.

Att mobilisera känslor: Martha Nussbaums feminiserande läsning av 
kultiveringstänkandets idéhistoria. Myreböe Synne, Umeå universitet.

Hur kan man skriva om kultiveringstänkandets idéhistoria utan att up
prepa och konstituera en metafysisk idé om växt i enlighet med ett fal
logocentriskt ideal? I min avhandling utforskar jag föreställningar om 
kunskapens etiskpolitiska potential, så som dessa föreställningar aktu
aliseras i Martha Nussbaums författarskap. Genom att lyfta fram hennes 
anspråk på en feminisering av filosofihistorien och hennes idéer om en 
kultivering av känslor och sinnen, utforskar jag kultiveringens politik 
och sinnenas estetik. 

Som många feministiska historieskrivare har påpekat innebär det femi
nistiska tänkandet med nödvändighet att brottas med tid. Denna tidsliga 
problematik berör också min läsning av Martha Nussbaum som feministi
sk filosof. Nussbaums filosofiska arbete är en liberalfeministisk kritik av 
filosofihistorien där hon framhåller kultiveringstänkandets historia som 
en synnerligen manlig sådan. Snarare än en reception som söker tolka 
filosofiska arbeten i förhållande till dess ursprungliga kontexter försvarar 
hon en filosofi som handlar om att tolka det förflutna i syfte att vidga den 
egna tidens erfarenhet. Filosofihistorien kan därför berikas menar hon, 
genom att också låta skönlitteraturen representera det förflutnas tänkande. 
Framför att skriva in kvinnliga tänkare i den kanoniserade traditionen eller 
att skriva fram en annan tradition antar hon en litterär läsart motiverad 
av ett terapeutiskt ideal som återfinns i den hellenistiska traditionen. I 
min presentation återför jag denna filosofiskterapeutiska agenda till Nuss
baums feministiska historieskrivning där jag diskuterar hennes försök att 
etablera nya förutsättningar att tänka kring den egna historiciteten. 
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have been used in attempts to police who belongs in the geosocial space 
and in the nation. This entangled power structure has been expressed, 
for example, in an obsession with keeping races spatially separate to pre
vent ”miscegenation. ” Literature has provided a place to negotiate these 
anxieties in. 

This presentation will focus on entanglements of sexuality and space 
in the creation of (national) belonging in early South African literature. 
I try and capture a multiplicity of discourses and voices heard from the 
early 20th century, particularly as experienced through race and citizen
ship status. Sol Plaatje, R.R.R Dhlomo, Olive Schreiner, Sarah Gertrude 
Millin and Pauline Smith all approach a figurative mapping of the nation 
through sexual and spatial dynamics, but also through gender, race and 
class. Their novels take place on borders, exploring hegemonic and limi
nal spaces in South Africa where people from different backgrounds come 
together or are prevented from entering. While some of the authors work 
to reinforce borders and others to challenge them, sexual relationships 
and sexual desires are used by all these authors to push at boundaries, 
beyond what is comfortable and established, and paint who is includable 
and who is excludable. 

In conclusion, this presentation sheds light on how a configuration of 
sexual and spatial relations has been a power factor in shaping belonging 
in the South African nation from the early 20th century. I believe it is 
vital to examine this to understand how boundaries are still being written 
through sexuality in contemporary South Africa.

Att skapa mening –en studie av offentliga och civilsamhälles
aktörers arbete med utsatta eumedborgare. Nyhlén Sara, Mitt-

universtitetet.

I hela Sverige ses en stor ökning av utsatta EUmedborgare som lever i en 
socialt och ekonomiskt utsatt situation. Den synligaste gruppen är de som 
försörjer sig genom tiggeri. Denna ökning sker inte bara i södra delarna 
av Sverige, utan även i Norra Sverige. I dag vistas omkring närmare 300 
utsatta EUmedborgare i mellersta och övre Norrland. Många lever un
der tuffa förhållanden, de sover i husvagnar, bilar, tält eller härbergen. 
Presentationen baseras på följeforskning av ett EUfinansierat projekt 
som omfattar tre norrländska kommuner och syftar till att samordna de 
offentliga och civilsamhällesinsatser som görs för målgruppen utsatta 

N
differences. Apparent interdisciplinary differences (e.g., number and 
type of publications, pedagogical merits, and the formation of an in
dependent research group) are also found within similar disciplines 
and by reviewers of the same appointment. In several cases, evaluations 
relating to how applicants’ merits reflect the core contents of a particu
lar position (often a selection criterion in advertisements) are sources 
of disagreement. Following a systematic categorisation of all appoint
ments, it will be possible to discern whether these preliminary findings 
hold for the entire material, and a broad view on how the evaluation 
criteria are constructed and applied will be given. Patterns relating to 
applicants’ gender and ethnicity will be analysed, and implications for 
policy and practice discussed.

Navigating Identity, ethnicity, and Politics: A case Study of Gender 
Variance in the central highlands of Vietnam. Nguyen Huong, Viet-

nam National University. 

Based on anthropological data collected among the Bahnar ethnic group 
in the Central Highlands of Vietnam, this paper presents the lived experi
ences of masculine females whose lives blur the boundaries of lesbian and 
transgender. First, the paper gives an overview of long standing nonnor
mative gender practices in the sphere of supernatural ritual against the 
background of long standing gender and sexual diversity in Southeast 
Asia with a view to shedding light on the terminology and concepts cur
rently in use to describe and interpret the complex forms of gender and 
sexual diversity in nonreligious realm. Second, the paper examines the 
disclosure experiences of these individuals and their vulnerability to so
cial discrimination and sexual abuse seen from a religious perspective, 
and contemporary local discourses on modernity. Finally the paper looks 
into the nuances of contingent masculinities against the backdrop of the 
complexities of interethnic relations in the Central Highlands.

displaced desires: Sexuality and Spatiality in early South 
African Literature. Nivesjö Sanja, Stockholm University.

Sexuality has been an underexplored factor in relation to struggles of 
belonging in South Africa, in particular in connection to space. From 
colonial times to the present day, anxieties around sexuality and space 
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kommer att vara baserad på mina personliga erfarenheter som kvinna 
med ursprung i Mellanöstern, och därmed förmodade muslim, i svensk 
miljörörelse och friluftsorganisationer. Jag har varit engagerad i olika 
miljöorganisationer i mer än 20 år i varierande grad i Sverige. Mitt en
gagemang har sträckt sig från Mulleledare till ledamot under tre år i 
Friluftsrådet, ett regeringsinitierat råd med bland annat ansvar för ut
delning av statligt ekonomiskt stöd till frivilliga frilufts och miljöorga
nisationer i Sverige. 

Miljörörelsen och miljömedvetenheten beskrivs rätt ofta som en självklar 
del av det nordiska, eller i svensk kontext den svenska själen. Detta i sin 
tur uppfattas implicit eller explicit uttryckt att andra ska lära sig av Sverige 
och övriga nordiska länder när det gäller att engagera sig i dessa frågor. En 
av de centrala frågor som ställs i samband med engagemang i miljöfrågor 
och miljöorganisationer i det nordiska sammanhanget när det gäller ”in
vandrare ” är Hur vi kan engagera invandrarna i miljöfrågor och friluftaktiviteter? Detta 
parallellt med det faktum att det bildas skilda grupperingar under globala 
sammankomster gällande klimat och miljöfrågor, där de flesta länder från 
västvärlden och den så kallade tredje världen positionerar sig mot varandra; 
särskilt i frågor om miljöpåverkan och konsekvenser som olika länder 
ska stå för. Jag vill diskutera relationen mellan den nordiska självupp
fattningen, ”invandrarnas ” engagemang i dessa frågor och de globala 
positioneringarna i klimatfrågor. 

I min presentation kommer jag diskutera dessa frågor utifrån post
kolonial och kritisk rasvithetsperspektiv. Utifrån mina erfarenheter vill 
jag även diskutera strategier för aktivister och miljöorganisationer för att 
uppnå en global sammanhållen miljörörelse.

Autobiography as counterdiscourse: Afroswedish Voices. Osei-

kofi Nana, Oregon State University.

In recent years, several highly publicized, racially charged controversies 
have been debated in the Swedish public sphere. From heated exchanges 
about racist content in the children’s film, Lilla skär och alla små brokiga, to the 
Minister of Culture consuming the naked body of a stereotyped African 
tribeswoman in the form of a cake, at an art show, issues of racialized 
gender and antiBlack racism, have been forced to the center of public 
discourse, in ways that are historically unprecedented. Concomitantly, 
amid these developments, Swedes of African ancestry, born both inside 
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EUmedborgare. Följeforskningen av projektet ställer frågan om vad som 
händer i mötet mellan kommunerna, frivilligorganisationer och målgrup
pen och hur det mötet påverkar de meningskonstruktioner som uppstår 
om målgruppens behov och önskemål. Forskningen visar att det dels sker 
en anpassning av målgruppens upplevda behov efter de offentliga insat
sernas utbud men även i relation till projektets rationalitet och krav på 
rapportering av mätbara insatser och tydliga resultat. 

Lilla hjärtat, Muhammedkarikatyrer och en skäggig norrman. 
Nyström Daniel, Umeå universitet.

Gamla och nya seriealbum, satirteckningar, politisk depression och kul
turens vänstervridning är bara några av de ämnen som debatterats vid 
svenska dags och kvällstidningars kultursidor de senaste åren. Dessa de
batter är intressanta att närma sig ur samtidshistorisk synvinkel. De olika 
inläggen innehåller för det mesta reflektioner kring vad i samtiden som 
gör det specifika ämnet viktigt att debattera. Det kan handla om referenser 
till allsköns samhälleliga strömningar och händelser.

Min utgångspunkt är att hänvisningar till en omgivande kontext bör 
betraktas som ett slags kontextkonstruktion i vilken den enskilda skribenten 
söker skapa legitimitet för vad som bör betraktas som framträdande drag 
och problem i samtiden. Dessa kontextkonstruktioner är inte några passiva 
återgivningar av vad som för tillfället försiggår i världen, utan snarare att 
betrakta som strategiska positioneringar och en typ av historieskrivning. 

Vid g16 gör jag några nedslag i kulturdebatter från perioden 2001–
2014 i syfte att väcka tankar om hur kulturdebatter bidrar till att påverka 
förståelsen av en tid. Frågor jag behandlar är: Vilken bild av samtiden 
är det som konstrueras i svensk kulturdebatt perioden 2001–2014? Hur 
kan dessa konstruktioner tänkas leva kvar och färga av sig på framtida hi
storieskrivning? På vilka sätt är de undersökta kontextkonstruktionerna 
köns, klass, och etnicitetskodade? 

högskolestuderandes geografiska förflyttning inom Sverige. Olofs-

son Anders, Mittuniversitetet; berggren caroline, Göteborgs universitet 

I min presentation vill jag diskutera dekolonisering av globala miljör
örelseden och de nordiska miljörörelsen självuppfattning i relation till 
utomeuropeiska miljöaktivister i svensk kontext. Denna presentation 
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av globalisering och migrationsrörelser som kopplar norrländsk lands
bygd till landsbygdsområden i norra Thailand. Hur har den förändrade 
statliga styrningen möjliggjort eller begränsat kvinnors försörjningsstra
tegier, integration och delaktighet i Norrlands inland? Vi menar att en 
analys av regional och lokal praktik i relation till global migration kan 
generera förklaringar bortom de ekonomiska vad gäller de lokala arbets
marknadernas förutsättningar, vilka skiljer sig markant från situationen 
i storstadsregionerna.

(Re)Producing Gender by Readings of the hand – A critical Analy
sis of digit Ratio. persson åsa, Umeå universitet.

Digit ratio is a field of research that uses the ratio between the length of 
the 2nd and 4th digit (index and ring finger) as a measurement of prena
tal testosterone levels. By analyzing a sample of articles that employ the 
method of digit ratio, this study aims to analyze how gender is constituted 
regarding sexuality, attraction, family formations and reproduction. My 
results show on an articulation of gender that is based on a polarization 
of traits. Through this polarization, heterosexual white western males 
are ascribed a masculinity that is suitable for either genetic reproduction 
or fatherhood. Women’s sexuality that is not directly linked to reproduc
tion, is understood through masculinization. Nonheterosexual wom
en/men are either understood as masculinized/feminized or as outside 
of evolutionary processes and visual adaptions such as skin color. Since 
digit ratio is a field conducted within academia, these, from a gender 
perspective, rather dogmatic articulations of gender, sexuality, ethnicity 
and geographical placement have a position that can impact on normative 
understandings, and should therefore be examined closer. 

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs – Normer, värderingar 
och pedagogisk mobilitet. Rodéhn cecilia, Uppsala universitet; Mårdh 

Hedvig, Uppsala universitet.

Museer och kulturarv är platser som på ett tydligt sätt representerar 
samhällets normer och idéer om natur och kultur. Representationer på 
museer har sedan länge gjorts från ett könsbinärt, heteronormativt och 
maskulinit perspektiv vilket har lett till en marginalisering av olika grup
per på en rad olika sätt. Museer och kulturarv är därför mycket problema
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and outside of the nation’s borders, have increasingly embraced a di
asporic group identity as Afroswedes, a way of identifying that was unfa
miliar to most, only a few years ago. 

Utilizing a transnational feminist lens, in this paper, I examine the 
use of autobiographical writing by Afroswedes as a practice of ”writing 
oneself into the nation ” (Wright, 2003, p. 192). What does it mean to 
use autobiography as a form of spacemaking (Das Gupta, 2006), as 
counterdiscourse, in a society that byinlarge understands itself as co
lorblind, therefore viewing racialization as a nonissue (Habel, 2012), 
despite realities such as the aforementioned? 

In my analysis, I draw on texts from a range of anthologies including 
Afrikansksvenska Röster (Stephens, 2009), Afro-Nordic Landscapes (McEachrane, 
2014), and Inte en Främling (Teshedsorden, 2015). What I am concerned 
with in my inquiry are articulations of modes of belonging, in/external 
border constructions, and challenges to dominant discourses of white
ness, with a focus on the ways in which the narratives I examine are shaped 
by race, gender, sexuality, ability, and class. Additionally, I am invested 
in understanding how these texts were produced, how they are consu
med, how they inform the current racial climate, and how they construct 
Afroswedes as a group. 

Lokala arbetsmarknadsstrategier, globala migrationsrörelser och 
statlig styrning i norrländsk glesbygd. Overud Johanna, Umeå univer-

sitet; kvist Elin, Umeå universitet; Sörensson Erika, Umeå universitet.

Detta paper analyserar lokala försörjningsstrategier i norrländsk glesby
gd, dels i relation till det skifte från anställning till företagande som skett 
i den statliga styrningen av arbetsmarknaden, dels i relation till intersekti
onella aspekter. Genom analyser av lokala och regionala arbetsmarknader 
sedan 1960talet illustrerar vi förändringar i statlig styrning av arbets
marknaden som har resulterat i ett förflyttat fokus från anställning till 
företagande. Först studeras en övergång från hemarbete till lönearbete på 
1960/70talen, en rörlighet stimulerad av aktiveringspolitik och lokalise
ringspolitik. För det andra undersöker vi 1990/2000talens överflyttade 
fokus från lönearbete inom vård och omsorg till företagande, särskilt med 
hänsyn till reformer som RUT och LOV. Slutligen undersöker vi globali
seringsprocesser och migrationsrörelser i relation till regional utveckling. 
En studie av senare decenniers inflyttning kan analyseras som en effekt 
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to the type of emotions connected to females. Also, the paper investigates 
empathy and indifference from the position of Robert McRuers (2013) 
notion of compulsory able bodiedness. It assist in analyzing how the able 
body functions as the norm and how all other bodies are casted as the 
other to that norm. We also use Judith Butlers (2007) heterosexual matrix 
and R.W Connells (2003, 2008) approach to masculine and feminine 
positions to explore this further. Thus we explore the relationality of 
emotions as expressed by Sarah Ahmed (2004: 810). Specifically we use 
her notion of ”doing emotions ” and the model of ”sticky signs ” (2004: 
1912002). We explore how the museum educators are ”doing emotions
” such as empathy and indifference, with the help of signs and how some
emotions ”stick ” and are boundary making between the self and the
other. In analyzing this we seek to identify the ideological and political
processes at play when higher education appropriate museums and what
consequences this has for students’ understanding of the profession and
their future patients.
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Transgressing boundaries: bodies, Genders, and Violences. 
Rydström Helle, Lund University. 

At a global scale, women and girls are more susceptible than men to be 
subjected to various kinds of abuse, including sexual (WHO 2016). Ac
cording to the World Health Organization (WHO 2016), 35% of women 
thus have experienced either physical and/or sexual intimate partner vio
lence, while 38% of all murders of women are committed by intimate 
partners (see also UN Women 2016). This paper focuses on the ways in 
which violence transgresses ethical and bodily boundaries and, in doing 

R
tiska att använda i undervisningen. Detta till trots utvecklades projektet 
”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet ”. 
Projektet är ett tvåårig pedagogiskt utvecklingsprojekt (20142016) som 
syftar till att vidareutveckla och ytterligare professionalisera användandet 
av universitetets kulturarv i högskolepedagogiken vid universitetet. Inom 
ramen för projektet har intervjuer med lärare som använder kulturarvet 
och studier av undervisingen genomfört. Projektet har också utvecklat en 
kurs för universitetslärare genomförts som syftar till att hitta lösningar 
och konkreta, pedagogiska modeller utvecklats för ett aktivt och normkri
tiskt användande av kulturarvets miljöer och samlingar i undervisningen. 

using emotions in the Museum of Medicine  the making of  
doctors, nurses and patients. Rodéhn cecilia, Uppsala universitet; 

Mårdh Hedvig, Uppsala universitet.

This paper explores the way in which heritage is used in order to create 
emotions such as empathy and indifference at the Museum of Medicine 
(Uppsala, Sweden). Specifically, we explore how empathy is evoked in 
relation to staffmembers (such as nurses, doctors and caretakers) and 
how indifference is evoked in relation to patients. To explore this issue 
we examine guided tours at the Museum of Medicine. Focus is put on 
how museum educators, with the help of material culture and displays as 
well as personal and social memory, use the past to make meaning. Spe
cifically, we examine the role that emotions, indifference and empathy, 
play in this. 

The study is based on qualitative ethnographic methods where we fol
lowed five guided tours in the Museum of Medicine. The guided tours 
were offered by two retired medical doctors acting as volunteers in the 
museum and two curators; one with a Master’s degree and one with a 
PhD in the History of Thoughts. The guided tours were organized for 
university students studying nursing and medicine and were also man
datory in their education. 

In exploring this, the paper focuses on two different kinds of emotions 
expressed in the in the guided tours: emotions connected to the patient 
(indifference) and emotions connected to the staffmembers (empathy). 
In this gender (Butler 2007, Connell 2003, 2008) plays a vital role as it 
assist in pointing out how empathy and indifference are gendered e.g. how 
empathy and indifference connected to men are expressed in different ways 
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stitution, and to aim for the regulation of prostitution by supporting 
prostitutes’ unionising. Internationally there is a heated debate about 
these alternatives and sex workers’ organisations provide arguments for 
the second strategy.

The project builds on memory interviews with former activists and 
archival material in the possession of the informants. Theoretically, it 
analyses hegemonic and counterhegemonic discourse production and 
develops theories about the subaltern’s voice and the historiography of the 
marginalised. It will also use queer theory, especially recent developments 
concerning respectability and selfimages of the nation state, together 
with queer activism and stigma management. The Analysis of sex workers’ 
claims is inspired by theories of social recognition.

entreprenörskap i skolan – en kritisk feministisk läsning. Safran-

kova camilla, Malmö högskola.

Entreprenörskap ska numera genomsyra hela det svenska skolsystemet, från 
förskola till vuxenutbildning. I skolsammanhang innebär entreprenörskap 
oftast att forma entreprenöriella förmågor hos eleverna. I den här presen
tationen problematiseras den ambitionen utifrån min masteruppsats ”Att 
skola propra subjekt. En feministisk studie av entreprenörskap i skolan ”. 
Genom analyser av kurslitteratur om entreprenöriellt lärande för skolp
ersonal diskuterar jag hur entreprenörskap motiveras inom skolkontexten 
samt politiska föreställningar om människan och genus som mobiliseras 
och förhandlas.

Entreprenörskap i skolan förhåller sig aktivt till jämställdhet som ut
bildningspolitiskt mål. Jämställdhet beskrivs som ett positivt värde sam
hörande med entreprenörskap genom att de båda handlar om att ”göra 
nytt ”, ”göra annat ” och om att ta risker. På så sätt mobiliseras en tolkning 
av jämställdhet som möjlighetsberättelse inom en individorienterad en
treprenörskapsdiskurs samtidigt som ojämställdhetens effekter är från
varande. Vidare utgår entreprenörskap i skolan från ett liberalt antagande 
om människan som oberoende och utan skillnader, vilket innebär att 
kön och andra maktordningar som finns i skolans värld är frånvarande 
i empirin. Detta krockar med användningen av jämställdhetsbegreppet 
som bygger på ett antagande om könsskillnad. 

Min uppsats visar att det primära syftet med entreprenörskap i skolan är 
att forma en entreprenöriell epistemologi, specifika sätt att tänka, känna och 
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so, causes harms at an episteontological level (Agamben 1998; Barad 
2012; Lévinas 1979). In metamorphosing fellow human beings into tar
gets of abuse, violence holds power to constitute a new normalcy which 
makes the world volatile, truncates agency, impedes mobility, and creates 
an opaqueness of possibilities (Butler 2004, 2015; Datta 2008; Jens
en 2015; Nguyen T.T. Huong 2006, 2011; Rydstrom 2012, 2015; Vigh 
2008). By drawing on various periods of fieldwork conducted in Viet
nam, the paper examines gendered violence as the results of particular 
instantiations of masculinities and femininities as those are condensed 
in the reciprocities between institutionalized frames of power and rep
ertoires of control in domesticated spaces. In doing so, the paper high
lights the ways in which gendered (in)security is negotiated and combatted 
through various initiatives of mobilization as those taken, for instance, 
by the Women’s Union (Hoi Phu Nu) (Ngo T. N. Binh 2004; Pister and Le 
Thi Quy 2014; Rydstrom 2016; Waibel et. al. 2013).

Scandinavian sex workers’ organisations from 1977 until the present: 
Activism in changing landscapes. Rydström Jens, Lund University.

The paper discusses how sex workers’ organisations in Sweden, Norway, 
and Denmark have contributed to the prostitution debate since the 1970s.
What resistance have they met, which allies have they sought and got, and 
which ideological positions have they claimed? It also discusses different 
feminist ways of analysing prostitution. Sexualpolitisk Front in Sweden 
was founded in 1977 and provoked lively debate. From early on it develo
ped an international network and participated in the First World Whores’ 
Congress in Amsterdam in 1985.

Since then, it has been followed by several other organisations, and 
at present Rose Alliance organises sex workers in Sweden. In Norway, 
Prostituertes InteresseOrganisasjon (PION) was founded in the mid
nineties in connection with HIV/AIDS prevention work. It has had a 
considerably more stable history, but in Denmark, Sexarbejdernes Inte
resseOrganisation (SIO), which was founded much later, has had a tu
multuous history with high media coverage. What is the significance of 
these organisations? What is discussed are two ways to fight exploitation 
and abuse of women in prostitution:

To aim for the eradication of prostitution by stigmatising sex buyers 
and offering social services to sellers, in order to help them exit pro
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utsträckning utifrån en ekonomisk logik. För att attrahera rätt typ av 
invånare/konsumenter gäller det att skapa en stark berättelse om vad staden 
har att erbjuda. Det staden säljer till sina invånare är förutom tillgång till 
platser och varor även upplevelser, känslor och livsstilsmarkörer. I en 
tid då kultur förespråkas som en lösning på allt från ”utanförskap ” till 
bristande tillväxt, är det viktigt att studera hur kulturpolitik bedrivs och 
hur olika typer av maktrelationer förändras och återskapas i och med 
detta. I projektet analyserar vi hur städers kulturpolitiska satsningar ser ut 
i praktiken och fokuserar t ex på frågor om vem som deltar i utformning 
och planering, vem som är målgruppen för olika satsningar osv. Studien 
utgår ifrån en förståelse av staden som social, kulturell och materiell 
kontext där normer, värderingar och handlingsmönster upplevs, formas 
och förändras.

Projektet utgår ifrån fallet Umeå som ofta beskrivits, och beskriver sig 
själv, som politiskt progressiv, jämställd och tolerant. Staden använder sig 
av neoliberala diskurser kring kreativitet och kultur more generally, in its 
power to transform the images and identities of places. This has constituted 
a ‘cultural turn’, of sorts, away from an emphasis on macroscale projects 
and employment schemes, towards an interest in the creative industries, 
entrepreneurial culture and innovation. This paper discusses how recent 
discourses of the role of ‘creativity’ in regions have drawn upon, and 
contributed to, particular forms of neoliberalisation. Its focus is the 
recent application of a statistical measure – Richard Florida‘s (2002i sin 
marknadsföring. Detta blev tydligt i strategiska satsningar som exempelvis 
Kulturhuvudstadsåret 2014 och öppnandet av Kvinnohistoriskt museum. 
Trots detta är det något som skaver i denna berättelse om Umeå och 
kritiska röster höjs kring kommunens ökade satsningar på projekt med 
en typisk manlig målgrupp, t ex ett motormuseum. Med utgångspunkt i 
synen på kultur som praktik, konsumtion och politiskt/ekonomiskt fält 
studerar vi hur olika aktörer arbetar med föreställningar om gruppers 
kulturintressen och kulturvanor samt hur detta artikuleras genom 
sponsringsavtal, strategiska satsningar, m.m. men även i olika typer av 
motstånd.

S
agera. De ideala entreprenöriella sätten att framträda omnämns ideligen 
genom uppräkningar: kreativ, initiativ och risktagande, ansvarskännande, 
flexibel, aktiv, nytänkande, handlingskraftig och nyfiken. Utåtriktade, 
nyttighets och handlingsbetonade förmågor som eftertraktas i det ”nya 
arbetslivet ”. Framskrivningen av de entreprenöriella elevsubjekten är 
idealistiska; oberoende av materiella omständigheter och utan brister 
förväntas de agera värdeskapande i en värld som karaktäriseras som global, 
marknadsekonomisk och föränderlig. Uppsatsens resultat är relevant för 
att förstå sociala förändringar och genusregimer inom skolan.

The category of migrant men in the aftermath of the Köln events. 
Postcolonial Feminist Reflections. Sager Maja, Lund University; Muli-

nari Diana, Lund University.

In the current migration political moment issues of gender equality and 
feminist politics have become central to the debates concerning migration 
control and changes to the asylum system and the conditions of refugees 
and asylum seekers. The aftermath of the events in Köln on new years eve 
2015 as well as comments and questions about the gender balance on the 
dangerous sea routes across the Mediterranean sea, reveal drastically the 
need for an antiracist postcolonial feminist intervention in the ways in 
which these issues are mobilised in antiimmigration discourses.

Black feminist scholarship have identified the impact of racism in gen
der relations among their communities, acknowledging the vulnerability 
of black men as well as identifying the need to challenge gender relati
ons within their own communities. These double edge explorations of 
racialised men is also present in the work of British Black feminists. We 
take our point of departure in their contributions to explore processes of 
interpellation towards feminist discourses and feminist subject positions 
in the aftermath of the Köln events and the gendered elements in current 
migration political debates.

den progressiva, jämställda staden och den ”manliga ” kulturens 
företräde. Sandberg Linda, Umeå universitet; Hudson christine, Umeå 

universitet; Schmauch Ulrika, Umeå universitet.

Städer konkurrerar med varandra för att attrahera besökare, investerare 
och invånare som kan bidra till stadens tillväxt och drivs i allt högre 
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fortfarande könssegregerande och – reproducerande kontexter, där elever 
för det mesta skrivs in och sorteras efter det könet som tillskrevs vid föd
seln. Vad händer när elever ifrågasätter de gränser som skapas genom kön 
och hur de skapar (o)ordning via deras kroppar?

Tidigare studier i Sverige visar hur unga trans* (alltså bl.a. ickebinä
ra, transgender, könskreativa, transsexuella, intergender, genderqueer) 
och intersex personer upplever utsatthet i skolan, när skolan och lärar
na inte har kunskapen som krävs för att undvika diskriminering. Det 
finns fortfarande för lite forskning med trans* och även mindre med 
intersex ungdomar som inte utgår från medicinska eller psykologiska 
frågeställningar, och som därför bara vänder sig till den liten grupp av 
trans* och intersex ungdomar som vänder sig till vården. Problem som 
uppstår individualiseras och fästas vid enskilda kroppar. Samtidigt är 
kunskapsproduktionen kring trans* och intersex i Sverige för det me
sta placerat inom vita/västerländska förståelsen av kön och genus, och 
eurocentristiska genealogier av teorier kring kroppar och identiteter. 
Hur påverkar detta idéer om utbildning och skola, och deltagarana i 
studien?

Jag vill diskutera min nyligen påbörjade VRfinansierade studie kring 
unga trans* och intersex personers erfarenheter i och analys av skolan och 
diskutera den i kontexten av tidigare kunskapsproduktion i Sverige och 
internationellt med och för unga trans* och intersex personer. 

between science and fiction  feminist methodological futures. 
Scott katrine, Lund University.

I have a returning nightmare: my computer breaks down and I am loos
ing all my written words. Loosing the record I keep of my stories. The 
trails of where I have been in my thoughts dissolve and I am left empty. 

 ”Stories matter. Many stories matter ”, writer Chimamanda Ngozi Adichie 
reminds us in her famous TEDtalk on ’the danger of a single story’ 
(Adichie 2009). 

Telling stories from my research on Iraqi Kurdistan about everyday 
lives among university students outside the Eurocentric representations 
of a violent Kurdish region has been a theoretical and methodological 
challenge. Sitting at my desk in Scandinavia trying to describe the nor
mality of the every day urban life in Iraqi Kurdistan, I am struggling to 
find a language that can describe the specificity of these everyday experi

S
contemporary use and abuse of science – a challenge for feminist 
studies. Sandell kerstin, Lund University.

In this paper I will explore two trends that I argue pose significant chal
lenges to feminist studies as a knowledgeproducing endeavour. The first is 
Sweden democrats’ use of figures as facts, with the hope of changing society 
into a fascist one. The other is the investment in natural science research 
infrastructure with the hope of solving societies most pressing problems. 

Sweden democrats have a persistent use of statistics as part of their 
political message, where they rely on the legitimacy that science gives to 
figures as facts. This forces ‘us’ to show that their figures are wrong, and 
thus arguing that figures can be facts. This I think is an effort for many 
feminist scholars, as they/we have invested in a number of ‘turns’, turning 
’us’ irrevocably critical to figures as (positivist or realist, apolitial) facts.

The other trend is that of big investments in (natural) science infra
structure, as the two largescale facilities under construction in Lund 
(ESS and MAX IV). These are heavily invested with hopes of solving 
some of contemporary societies most pressing problems – sustainability, 
health, energy, security. The core practice is, again, the natural science 
experiment, using the very same epistemological foundations that we are 
forced to defend in the face of the Sweden Democrats. Although here 
the feminist scholar might want to argue that the research endeavours 
presented as science hides a depoliticisation of contemporary problems. 
And, not to forget, channels money into male dominated scientific areas 
on the expense of for example gender studies. 

I will argue that feminist studies as part of science are facing a double 
challenge of on the one hand finding ways to defend figures as facts and 
on the other to stay political – in the sense of defending basic human 
rights and the struggle for equality.

hur skolan görs cis och binärt: Trans* och intersex ungdomars och 
unga vuxnas analys av skolan. Schmitt irina, Lund University.

Vi har kommit långt i Sverige när det gäller rättigheter för trans* och 
intersex personer. Eller har vi? Rent formellt ska både skolan som insti
tution och lärarna skapa lärandemiljöer där alla elever kan utveckla sig 
fri från diskriminering. Aktivister har skapat feministiska, queera och 
normkritiska pedagogiker, och skolverket har arbetat med begreppet nor
mkritik i flera år. Men i Sverige som på andra ställen i världen är skolor 
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omvärlden beskrivs ur detta perspektiv. Tillsammans skapar miljön och 
berättelsen inspiration till samtal, dialog och reflektion. Båda filialerna 
är i namngivning efter mannens yrke. Vad händer om berättelsen istället 
utvidgar perspektivet? 

Några frågor jag vill ställa är: Vem var stuckatörens fru, Augusta Noti
ni? Hur såg hennes vardag ut? Vem tog hand om parets barn? Hur gick 
förlossningarna till. Vem var Blockmakarens fru, Katarina Andersson? 
Vad hade hon för drömmar, hur förhöll hon sig till omvärlden? De stora 
frågorna är: Hur påverkar det berättelserna att museet valt att lägga fokus 
på hantverket och därmed mannen?

Frågorna ovan öppnar för vidare resonemang kring det normativa sam
hället som fanns då och det som finns nu. 

I vår tid hade båda dessa kvinnor ärvt sina fäder eftersom fastigheterna 
tillhörde kvinnornas släkt. För att belysa min utgångspunkt citerar jag de 
första raderna av presentationen av Stuckatörens våning (Stadsmuseets 
webbsida): 

 ”I ornamentbildhuggaren Axel Notinis våning på David Bagares 

gata 10 visas ett borgerligt hem i slutet av 1800talet. Axel 

Notini var en av de främsta stuckatörerna i det sena 1800talets 

Stockholm. Hans eget hus är utsmyckat med stuckatur såväl 

utvändigt som invändigt ”.

Men det var hans fru Augustas far som ägt lägenheten och i och med att 
hon gifter sig blir hon omyndig och ägandet av hennes barndomshem går 
till hennes man. Om vi utgår från detta faktum blir berättelsen en annan.

Postwork, postgender? Strengths and weaknesses of the anti
work paradigm and its contributions to feminist working life 
studies. Selberg Rebecca, Lund University.

What type of challenge does the antiwork perspective pose to intersec
tional working life studies? In this paper, I will review two contributions 
to the tradition of antiwork literature and put them in a

conversation with my own research on nursing and femininity (Selberg 
2012). The aim is twofold. First, to introduce the antiwork tradition 
and its critique of the work ethic of capitalist production, and present 
an outline of the concept of normative femininity, in order to provide 
an avenue of critical analysis of the ways in which labor and productivity 

S
ences without falling into reinscribing ’difference’. Along my traditional 
academic drafts of chapters for my PhD thesis, I have been writing more 
fictive and auto ethnographic texts, which I have treated as ’something 
on the side’. Working to put together my thesis in the final run towards 
finishing, I realise that these explorative texts are needed in fulfilling the 
picture by naming the silences of every day lives in a (post)conflict area, 
and translating important meaningmaking from the context of urban 
Iraqi Kurdistan into a thesis written in Scandinavia (see Dauphinee 2013 
on silences). War is framed in specific ways, as Judith Butler argues (Butler 
2009), and Iraq and the surrounding region is mostly represented as one 
big war zone in Western Media. Adichie’s warning against the ’danger of 
a single story’ stresses that ”[t]he single story creates stereotypes, and the problem 
with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story 
become the only story ”. (Adichie 2009)

Inspired by the work of feminist anthropologists (Behar 1996, Narayan 
2007), I am exploring how experimenting with fictive inspired forms of 
writing and auto ethnography can help tell other stories than ’the single 
story’. How can a methodological focus on the story telling itself help 
create new languages and paths to walk along into creations of feminist 
visions of other worlds?
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Om vilka berättar vi? Seidevall-byström Anna, Stadsmuseet i Stockholm. 

Stadsmuseet i Stockholm har ett antal filialer vars syfte är att ge inblick i 
både en specifik tid och i enskilda individers liv. 

I mitt föredrag diskuterar jag två av dessa filialer, Stuckatörens våning 
och Blockmakarens hus återskapade miljöer som skildrar sent 1800tal 
och tidigt 1900tal. Berättelsen utgår från de personer som vid den åter
givna tiden var skrivn på platsen, miljön berättar om en specifik tid och 
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svenskämnena i den svenska grundskolan? Och hur förhåller sig denna 
elevkonstruktion till konstruktionen av svenskämnets elever som norm? I 
detta paper analyseras de diskurser som framträder i läroplanen (Lgr11), 
kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk samt dess kom
mentarmaterial. Papret diskuterar hur dessa dokument positionerar de 
svenska som andraspråkskodade eleverna som en särskild elevkategori 
med annat ursprung, med ansvar för sina brister i svenska och i behov av 
det svenska språket och särskild undervisning. Särskilt fokus läggs vid hur 
styrdokumentens behandling av enspråkighet och flerspråkighet och kring 
hur användningen av begreppet kultur och språk görs till något enande 
och homogent svenskt såväl som särskiljande och annorlunda beroende 
på vilken elevkategori som tilltalas. 

Att läsa Simone de beauvoir med Friedrich Nietzsche: en dekon
struktion av den feministiska filosofins historia. Sjöstedt Johanna, 

Göteborgs universitet.

De senaste åren har intresset för feminismens egen historieskrivning flo
rerat. Historiker, idéhistoriker och genusvetare har börjat vända blicken 
inåt och försökt luckra upp troper i feministisk historieskrivning, kri
tiserat vågmetaforen och progressionstänkande inom det feministiska 
tänkandet. Samtidigt är intresset för feministiska (ny) läsningar och aktu
aliseringar av filosofiska texter (feministiska och ickefeministiska) stort. 
Inom den föreslagna panelen vill vi diskutera gränser på olika nivåer inom 
feministisk idéhistoria, feministisk historieskrivning och aktualisering av 
filosofihistoriska texter. Vi är alla intresserade av feministisk teori och 
filosofi i första hand och våra egna bidrag kretsar kring filosofiska och och 
historisktpolitiska teman. I våra presentationer kommer vi bland annat 
diskutera vikten av kritiska perspektiv inom feministisk historieskrivning, 
genealogi av feministiskpolitiska begrepp och analyser och feministiska 
aktualiseringar av filosofihistoriska texter. 

Presentationen ingår i panelen: Gränser: Feministisk historieskrivning 
och kritik, feministisk aktualisering av filosofihistorien och idéhistoriska 
läsningar av feministiska teorier och praktiker.

S
frames gender. Second, to challenge the visions and utopias as some an
tiwork theorists outline them, based on an analysis of the interdepen
dent labor process in health care. By revisiting ethnographic data from a 
comprehensive fieldwork among nurses in a Swedish hospital, I want to 
both affirm and point to some limitations in the calls for an antiwork 
perspective and a postwork society agenda.

This paper thus aligns two perspectives; on the one hand feminist ethno
graphic studies of interpellation, focusing on the process of subjectifica
tion under production and reproduction in capitalist economy; on the 
other hand the metacritique of antiwork theorists who move beyond 
the gendering of and at work in order to understand and challenge the 
overall implications of the work society. In contrast to recent feminist 
publications in the antiwork paradigm, the paper maintains a focus on 
the empirical level. There are two reasons for this: first, because em
pirical examples illustrate the strengths of the antiwork perspective in 
terms of its identification of the work ethic as a propellant in gendered 
subjectification and various interpellation processes.

Second, because maintaining the empirical perspective opens up a 
space for critical examinations of the rift between antiwork proclama
tions and the vagueness of the described imagined postwork society and 
its organization. Unless we want to free ourselves from, for example, 
antibiotics or plumbing, postwork society will indeed include organized 
work. And if there is organized work, there needs to be an understanding 
of how such labor is undertaken and what it entails; not just in terms 
of exploitation and alienation, but also as a central human experience.

ett enspråkigt Sverige i sikte  Svenska som andraspråkskodade 
elever som de avvikande Andra. Siekkinen Frida, Göteborgs universitet.

Den svenska skolan är organiserad i två skilda svenskämnen  svenska 
och svenska som andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk har varit 
omdiskuterat sedan dess tillkomst och än idag pågår debatten kring äm
nets existens såväl som en diskussion kring vilka elever som ska, eller 
inte ska, ingå i dess undervisning. Organiseringen av två svenskämnen 
resulterar i en konstruktion av två olika elevkategorier, där svenska och 
eleverna som läser ämnet utgör en omarkerad norm. Hur påverkar denna 
elevkategorisering de svenska som andraspråkskodade eleverna? På vilket 
sätt positioneras eleverna som subjekt i de styrdokument som omgärdar 
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decisions and conceptualization of career success among Indonesian 
return migrant workers. 

The study examines the cases of six Indonesian return migrant workers 
(three males and three females) with different personal backgrounds and 
career paths. Data were collected through a sequence of interviews and 
analysed using the lens of Bourdieu’s theory of practice. It is argued that 
this framework offers a unifying framework for looking at careers.

The analysis attempts to provide a contribution towards understanding 
the processes by which careers are chosen, career success is defined, and 
strategies to connect both facets are played by the returnees. The findings 
suggest that beliefs related to gender and family responsibilities built 
as life dispositions (habitus) of the individuals, play a significant role in 
influencing the processes of directing the future of careers. The results 
urge the reevaluation of public policies designed for the returnees, in 
particular with regard to the government management of the returnees’ 
reintegration programmes. 

Mobilisering och undanskjutande – Paradoxen i svensk politik 
kring stereotyper, jämställdhet och yttrandefrihet. Svensson Eva-

Maria, Göteborgs universitet; Edström Maria, Göteborgs universitet.

Jämställdhet och yttrandefrihet är två kärnvärden i den svenska demokra
tin. Syftet med detta paper är att problematisera och förklara ’mobi
lisering’ och ’undanskjutande’ i policyprocesser, när jämställdhet och 
yttrandefrihet kommer i konflikt med varandra. 

Utgångspunkten är Sveriges anslutning till CEDAW (1979) och hur 
denna konvention har implementerats, särskilt granskas processer kring 
artikel 5a. Denna artikel handlar om att eliminera könsstereotyper eller 
som det står i den svenska översättningen ”ändra mäns och kvinnors 
sociala och kulturella beteendemönster för att därmed avskaffa fördomar 
samt seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena 
könets underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor ”. 
Uttolkningen av denna artikel förstärks i Pekingplattformen (1995 Section 
J). I Sverige har denna artikel aktualitet särskilt när det gäller frågan om 
lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, där kvinnorörelsen varit 
pådrivande sedan 1970talet. Trots upprepade utredningar betraktas 
eventuell lagstiftning fortfarande som ett hot mot yttrandefriheten. Värt 
att notera är att övriga nordiska länder (samt exempelvis Spanien) gör 

S
den migrerande maskuliniteten och feministiska kamper i 
egypten: Alternativa förståelser av sexualiserat våld. Sundkvist 

Emma, Lunds universitet.

Moraliserade, kriminaliserade, rasifierade och koloniserade maskulin
iteter från Mellanöstern är ett uppmärksammat subjekt i dagens geo
politik. Med en ökad migration blir förståelsen av dem även ett explicit 
element i skapandet av europeiska asyllagar, integrationspolitik och of
fentliga diskurser om migranten. Den specifika föreställningen av Mel
lanösternmaskuliniteten främjar inte minst förståelsen av sexualiserat 
våld längst med binära linjer av klass, religion och etnicitet. Detta i sin 
tur reducerar maskuliniteter till en tankefigur som ett problem som måste 
lösas istället för att erkännas som sociala formationer som är kapabla att 
tala på sina egna villkor.

För att frigöra alternativa förståelser av maskulinitet från Mellanöstern 
kommer fokus i detta bidrag tillägnas egyptiska feministers kamp att 
bekämpa sexuellt våld i främst det offentliga Egypten. Deras kamp och 
strategier mot och förståelse av upphovet till främst mäns våld mot kvinnor 
kommer att konstrasteras mot den svenska och europeiska offentliga, och 
till viss del, akademiska debatten om det samma. Genom att använda 
omfattande material från mina återkommande fältstudier i Kairo sedan 
2011 och intervjumaterial med egyptiska feminister, så sent som från 
våren 2015, kommer jag argumentera för vikten av att lära och lyssna till 
feminister i regionen som i årtionden har debatterat och bekämpat mäns 
våld mot kvinnor. 

Gender, Family and careers: Narratives of Indonesian Return 
Migrant Workers. Supriyanto Akuat, University of porto, portugal and 

Universitas padjadjaran, indonesia; cabral-cardoso carlos, University of 

porto, portugal.

Despite the growing significance of studies on migration, themes 
related to return migration have been somewhat overlooked in the 
literature. Prior studies on career of return migrant workers largely 
concentrate on career decision making towards entrepreneurship and 
selfemployment. However, not enough attention has been paid to the 
forces driving the career choice in the context of return migration, 
including the role of gender and family. This study tries to investigate 
the role of gender differences and family responsibilities in the career 
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och dess komplexa relation till det meränmänskliga, vilken framstår för 
avgörande för hur rasifiering och i vidare bemärkelse kolonialitet skrivs 
fram och utmanas i dem.

how to be a bird, not a tree: transcultural tricksters as paradig
matic border selves. Tlostanova Madina, Linköping University.

Although border thinking and existence have stood in the center of schol
arly attention for quite some time they have been mainly investigated 
through specific local histories such as Chicano tradition. However there 
are many other examples of being the border and thinking from the 
border that are connected with contemporary mass migrations, diasporic 
and postdiasporic conditions, the experience of stateless people and 
other such cases generating specific border consciousness, thinking and 
aesthesis which have a potential in the future transmodern world. These 
issues will be addressed in the paper while specific attention will be given 
to ethical, existential, and epistemic overtones of border identifications. 
From the position of decolonial option I will analyze and develop a num
ber of notions and metaphorical concepts, having to do with border ex
istentia, creativity and thinking. Among them pluritopic hermeneutics, 
exteriority, transmodernity, pluriversality, double translation, and epis
temic delinking. Specific attention will be paid to the analysis of trickster 
border identity as the main agent of transcultural fiction, cinema, theater 
and art, negotiating modernity and its exteriority through a set of tropes 
and leitmotifs such as transit, inbetweenness, unhomed condition, 
problematic motherland, metaphors of dislocation, postcontinental on
tology, and imperial and colonial differences. 

circumscribed recognition: creating a space for young queer peo
ple in delhi. Tonini Maria, Lund University.

In recent years, the status of sexual minorities in India has been the focus 
of significant contestations: samesex sexuality has been decriminalised in 
2009, only to be recriminalised in 2013. These changes have generated 
intense debates on the importance and meaning of recognition in connection 
to sexual minorities. Focusing on the daily lives of young queer people 
(between 18 and 25 years of age) living in Delhi, I explore the ways in which 
they try to create spaces of recognition in everyday life. In particular, I focus 

S 
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en annan tolkning och på olika sätt har reglerat könsdiskriminerande 
reklam i lag. 

Processerna på politisk nivå och som rättslig fråga kommer att analyseras 
med begreppsparet mobilisering – undanskjutande med hjälp av Carol 
Bacchi och andra teorier om policyprocesser. Vilka aktörer har varit aktiva 
i implementeringen? Hur har artikel 5a ramats in eller skjutits undan? 
Vilka aspekter av artikeln har lyfts till debatt? 

Vi har tidigare visat att kärnvärdena jämställdhet och yttrandefrihet står 
emot varandra på medieområdet och att yttrandefrihet ofta får väga tyngre 
än jämställdhet. Här är fokus på frågan varför det är så i Sverige. Vi ser 
att det finns huvudsakligen två förklaringar, yttrandefrihetens historiska 
betydelse för den svenska demokratin medan jämställdhet är ett senare 
värde, i kombination med en allt starkare betoning av näringsfrihetens 
värde. Med hjälp av teoretiker som Wendy Brown kommer vi att analysera 
den senare förklaringen. 

 ”Trött på vithet ”. Kolonialitet och rasifiering i svenskspråkig 
litteratur 19141933. Svensson Therese, Göteborgs universitet.

Min presentation kommer att med hjälp av korta nedslag i litterära texter 
av Dan Andersson, Karin Boye, Moa Martinson och Hagar Olsson, vilka 
skrevs mellan åren 19141933, belysa den spännvidd som svenskspråkig 
litteratur från det tidiga 1900talet visar i relation till frågor om kolo
nialitet och rasifiering. Från de Anderssonska kolarmännen med vit hud 
och svarta masker och deras avståndstagande från vitheten formulerat i 
citatet som jag satt som rubrik för mitt paper, rör jag mig mot Martinsons 
och Olssons upprättande av vit femininitet inom en proletär respektive 
borgerlig kontext, för att slutligen landa i Boyes kritiska genomlysning 
av en värld där kolonialiteten trasar sönder alla de relationer vilka utgör 
livet och världen i ständig tillblivelse.

Jag läser skönlitteraturen bredvid dekoloniala, vithetskritiska och icke
humanistiska texter av tänkare som Sara Ahmed, Donna Haraway och 
María Lugones. På detta vis förankrar jag vad som uppfattas som nutida 
feministisk teori i en historisk kontext, och omförhandlar på så vis grän
serna mellan teori och skönlitteratur såväl som nutid och dåtid. Distink
tionen mellan olika genrer luckras upp samtidigt som fokus riktas mot 
kontinuiteten mellan skrivande då och nu. Som en röd tråd genom min 
presentation går de skönlitterära texternas gestaltande av mänsklighet 
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Narrativ identitetsformering som diskursiv intervention i 
israeliska och palestinska kvinnliga aktivisters reflekterande 
livsberättelser. Törnegren Gull, Högskolan Dalarna.

Kan reflekterande livsberättelser formulerade av kvinnor vars erfaren
heter marginaliseras av kulturellt politiskt dominerande narrativ erbjuda 
möjligheter till diskursiv intervention i förhållande till dominerande dis
kurser? 

I detta paper anläggs ett narrativt perspektiv, där individuell identitets
formering betraktas som en aktivt pågående dialogisk process i förhållande 
till de vävar av ”förväntansberättelser ” som föregår och omger individen. 
Dessa är av föreskrivande karaktär, och erbjuder mallar för vad som ka
rakteriserar en god kvinna, en god nationell förebild, osv i den aktuella 
kontexten. De erbjuder vidare narrativa mönster för individuella erfaren
hetsbaserade berättelser, genom vilka kulturellt omhuldade värden inter
naliseras och traderas.

Samtidigt som de dominerande berättelserna språkligt möjliggör för 
människor inom dess definierade gränser att ge uttryck för personliga er
farenheter och en personlig individuell och kollektiv identitetsförståelse, 
fungerar samma berättelser marginaliserande gentemot de individers er
farenheter, som genom matriserna för dessa berättelser kategoriseras som 
”insignifikanta andra ”. Erfarenheter är delvis språkligt strukturerade, men 
kan även rymma lager av förnimbar dissonans med dominerande diskur
ser. Det är enligt StoneMediatore inom detta spänningsfält som kritiskt 
reflekterande motståndsberättelser kan ta form. 

Syftet med föreliggande paper är att jämföra narrativa strategier för hur 
narrativa matriser från dominerande berättelser kommer till uttryck i en 
personlig identitetsberättelse från ett israeliskt ”koncensusperspektiv ” med 
hur dessa matriser bearbetas och omtolkas för att kunna uttrycka israeliska 
och palestinska kvinnors motståndserfarenheter.

Analysen, som har ett intersektionellt anslag, visar att de senare berät
telserna förutsätter kreativa omtolkningar av tillgängliga narrativa matriser, 
i syfte att synliggöra spänningar mellan dominerande diskurser och förut 
icke språkliggjorda erfarenheter.

T
on a grassroots queer collective called Niral Club, founded by queer college 
students in an attempt to create a safe space that would enable young queers 
to ‘be themselves’. As a collective, Niral Club does not engage in queer 
activist politics, nor does it invite its members to demand to be recognised 
in other arenas of social life (such as the family, the workplace, or college); 
I argue that, in doing this, Niral Club provides what I call circumscribed 
recognition, which responds to the ambivalent desires of many young Indian 
queers, who want their sexuality to be recognised and accepted, but also want 
to be ‘normal’. My ethnographic data offer a situated view where recognition 
is understood and experienced as an ambiguous object that needs to be 
constantly negotiated against the many attachments, desires, and constraints 
that young queer people navigate as they try to live a liveable life in a social 
context marked by persistent stigmatisation. 

Given Things. Tzimoula Despina, Malmö högskola.

In a time where nations of Europe are trying to stop migration or at least 
make it more difficult, the practise of migration is once again in the eye of 
everyone’s attention. People are fleeing for their lives, for their children, 
for their futures. The focus of the media, the politicians and even the 
activists have been obviously been that – people’s lives. The focus of this 
particular study is what these people carry with them. What items, if any, 
do one save when fleeing for ones life. A wedding photograph? A recipe 
book? A pair of earrings inherited from a grandmother? So – this study 
is about things. Things, or objects have been in the focus of theoretical 
reflection the last decades in relation to agency and/or humanism. Things 
of memory, or memorabilia are, on an individual level arranged into a 
narrative that gives identity. For people that flee things are an ethical calcu
lation. Things might be a liability, they may be to heavy to bring, or they 
might be confiscated, they might be lost during the way. Or there might be 
things one wants to forget, so there is also an ethics of forgetfulness. And 
additionally, this calculated choice has a teleological dimension, which 
also gives futurity. Extended scholarship has illuminated the central role 
women play in the creation and mediation ethnic belonging narratives. 
Through an intersectional perspective, the focus will be on the object 
mediated memory and how these objects are to serve, or not, in how to 
continue a journey – in this particular essence towards an end of a flight. 
The paper is going to navigate from feminist ontology to object ontology.
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arbete. Vanliga metoder fokuserar antingen på att arbeta med enkönade 
grupper, ofta kvinnor, eller i könsblandade grupper. Tidigare forskning 
visar på föroch nackdelar med båda metoderna (t.ex. Höök 2001, Prime 
and MossRacusin 2009, Coleman 2010, De Vries 2010) och det finns 
därför behov av nytänkande. 

Kunskapsmässigt baserade sig projektet på forskning om genus och 
organisation med ett maktperspektiv. Det hade en interaktiv ansats och 
var inriktat på att skapa förändringsinitiativ. En grupp kvinnor och en 
grupp män inom materialforskning och en grupp kvinnor och en grupp 
män inom film bildades. De arbetade var för sig och tillsammans i olika 
konstellationer. 

Några av lärdomarna som diskuteras i pappret handlar om att arbetet i 
enkönade grupper bidrog till att skapa trygghet och öppenhet i åsikter; att 
arbetet i könsblandade grupper bidrog till insikter och utbyte av erfaren
heter; att kombinationen av kunskaper om genus och organisation med 
reflektionsövningar bidrog t ill ett mer initierat och handlingsinriktat 
förändringsarbete. 

Referenser
Coleman, M. (2010). ‘Womenonly (homophilous) networks supporting 
women leaders in education’, Journal of Educational Administration, 48, 769781.

De Vries, J. (2010). A Realistic agenda? Women only programs as strategic interventions for 
building gender equitable workplaces. Perth: University of Western Australia.

Höök, P. (2001). Stridspiloter i vida kjolar: om ledarutveckling och 
jämställdhet. Stockholm: Stockholm School of Economics.

Prime, J., & MossRacusin, C. A. (2009). Engaging men in gender 
initiatives: What change agents need to know: Catalyst.

(Shifting) borders and boundaries of Gender Research: A study of 
published scholarship. Wahlström Henriksson Helena, Uppsala Universi-

ty; Olsson Annika, Stockholm University.

What is gender studies, and what is gender research? Where do we draw 
the boundaries around what is included or accepted as gender studies/
research? How are boundaries related to time, place and discipline? In 
this paper, we address these important questions about the field, or ”post
disciplinary discipline ” (Lykke), by focusing on how scholars actually do 
gender research, or at least how this becomes visible when what they have 
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border thinking and the study of everyday resistances. Vagena 

Eftychia, Linköping University.

This proposal has been inspired from and through the relevance between 
G16 subjects of this year and my thesis dissertation in ”Gender Studies  
Intersectionality and Change ”. I am investigating everyday resistances 
within the intersectional experiences of women, who are part of the latest 
wave of Greek migrants in Sweden. 

I would like to present a part of my upcoming findings (my research 
is now inthemaking) that associates to migration, border crossings, 
intersectional gender and the decolonial option. To be more specific, I wish 
to motivate critical reflections on methodologies of gender research, by 
presenting the multiple and different ways that women come up with, 
while they try to ‘be’ in the host society  to get along, so to speak. 

From my experience as in Sweden, to create or find a ”place ”, where 
a migrant can live as s/he is, without being forced to change – ”assimilate 
” as many express it, is a continuous struggle. In more general, it is dif
ficult for such a place even to be ”thinkable ”, since language, in terms 
of communication, is restricted (perhaps to equality/diversity agendas, 
integration, multiculturalism and so on). Undoubtedly, there are good 
intentions and efforts for a good change, but the ways in which this change 
is imagined and manifested usually come from a certain side of the bor
derline: the expertized or developed one – not that of the foreignerOther. 
Then, I see ”border thinking ” as a means to challenge the terms of knowledge 
making. 

Thus, to show some aspects of how people resist barriers and survive, 
within their intersecting positionings, geopolitical and bodypolitical 
locations in the ”borders ”, seems an interesting departure for a further 
discussion on: decolonization, feminism; gender; reflexive, radical methodologies; refu-
gees, research policy and conditions for research .

eivor & Mai – en metod för jämställdhetsarbete med maktpers
pektiv. Wahl Anna, kungliga tekniska högskolan; Holgersson charlotte, 

kungliga tekniska högskolan.

I detta paper diskuteras lärdomar från ett forsknings och utvecklings
projekt kallat Eivor & Mai vars syfte var att mobilisera för ökad jämställd
het inom filmbranschen och materialforskningen i Sverige. 

Målet med projektet var att vidareutveckla kunskap om jämställdhets
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The Intensification of Gender binarism in contemporary Popular 
culture. Watz Anna, Linköping University.

This paper addresses what I perceive to be an intensified gender binarism 
and exacerbated reiteration of biological determination and essential
ism in popular culture, as well as much postfeminist discourse. Much 
contemporary popular culture rests on a postfeminist and neoliberal in
sistence on the individual’s own choices, encouraging an indulgence in 
traditional expressions of ”femininity ” (makeup, beauty treatments, 
etc.) as something women do for the sake of their own pleasure. These 
ideas are reinforced by a reactionary discourse that affirms the ‘natural
ness’ of such gendered activities. 

With recent popular cultural trends celebrating female sexual sub
mission and passivity (the socalled Fifty Shades phenomenon), debates 
about gendered ”nature ” have been further reanimated. For instance, 
postfeminist critic Katie Roiphe pronounced in a 2012 article in Newsweek 
(upon the publication of E.L. James’s softcore, BDSMinspired novel, Fifty 
Shades of Grey) that women’s fantasies of being sexually dominated by men 
are ”irrational, untouched by who one is in life, immune to the critical or 
sensible voice, the fine education, or good job … the erotic imagination 
does not submit to politics, or even changing demographic realities ”. In 
short, for Roiphe, the ”incandescent fantasy of being dominated by a man 
” is hardwired into women’s brains, rather than socially constructed. 

The attitude expressed by Roiphe above is reiterated in much popular 
culture and media, which have recently tended to lock female desire into 
the binary logics of passive and active, and present female sexual sub
mission as biological and essentialist fact. This paper seeks to critically 
interrogate this trend, and read it in part as a dangerously reactionary 
response to an increasing sense of precariousness in the contemporary 
world, with its migration crises, economic volatility, intensified polari
sation between East and West, terror hysteria, armed conflicts, natural 
disasters, and increasing global threats to the environment.

Att grundligt värdera värdegrunden. Wester Maria, Umeå University.

Att akademin i stort inte är en jämställd och jämlik arbetsplats vare sig 
för studenter eller anställda är väl belagt genom upprepade mätningar 
och forskningsrapporter.1 Samtidigt har högskolan i Sverige i uppdrag att 
främja hållbar utveckling samt jämställdhet, vilket inbegriper god miljö, 

W
done is published. By studying a number of central journals in the field 
of gender research (Indian Journal of Gender Studies ; Australian Feminist Studies, 
International Journal of Women’s Studies ; Journal of Gender Studies ; Signs ; European 
Journal of Women’s Studies; Feminist Theory; Journal of Men and Masculinities; Kvinder, 
kön og forskning;  NORA; lambda nordica; Tidskrift för genusvetenskap/Kvinnovetenskaplig 
tidskrift) our aim is to: 1) investigate what is/has been studied and how 2) 
analyze and discuss the results in relation to time, place and discipline. 

Kiruna (Gíron): The drift block. Wajstedt Liselotte, Artist, film maker, 

director.

What happens in the intervals between place and person  places 

and human history  the place and its memories? Paths have been 

trodden in the mountain landscape. Paths that the Sami people 

wand their reindeer created and used since centuries. They walk 

through this place, once grazing land for reindeer, until the Swede 

came and paved roads. It is cracking today, the ground is breaking 

open and to leave a wound that will never heal. The Swedish state 

is selling off the natural resources of the north for free. Foreign 

mining companies are free to come and dig into our fragile, Arctic 

climate. The reindeer suffer. The landscape is destroyed. What 

about the humans? 

”The Drift Block ” [Ortdrivaren] refers to the innovative housing block 
developed by the famous architect Ralph Erskine who joined the functional 
and aesthetic concerns of our mountainous world and the mined mountain. 
Moving the town Kiruna is already more than decade long process 
currently ongoing. I follow the process on site, from my unique position 
as I grew up in Kiruna – Giron and currently live here. I tell the story of 
the town Kiruna in an indepth project. In my film I analyze the places 
and people, memories. Currently I work on a photo collage will be part of 
the film, as animations, representing the Earth, the Ground, the Human, 
and a philosophical consideration of how we treat Mother Earth. I relate 
to how the Sámi are being treated, the mines, the landscape. 
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solidarity. By listening we do not only refer to spoken words but also 
include gestures, feelings, movements and silences. In other worlds, 
listening implies a shift in focus from ‘giving voice’ to marginalized 
groups to focus on the conventions and practices that shapes who and 
what can be heard.

Between October 2013 and May 2014 eight acts were performed at 
Tensta Konsthall where different experimental methods for political 
conversations were explored together with a group of 30 persons with 
different backgrounds. The overall theme for the acts were housing, home 
and living conditions. As one of the outputs of Rehearsals – a collective 
film were produced. In the session we are interested in showing the film 
as a part of the presentation.

en feministiskkritisk forskningspolitik? Widegren kajsa och Grip 

Louise, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Hur mår de genusvetenskaliga miljöerna på svenska lärosäten och vilka 
frågor lyfter de forskare och lärare som är verksamma där? Hur kan ge
nusforskare, både inom genusvetenskapliga miljöer i vid bemärkelse och 
genusforskare inom andra discipliner, skapa utrymmen och alternativ 
till dagens forskningspolitiska strukturer? Vilka frågor behöver lyftas 
till olika forskningspolitiska aktörer och vad kan vi lära av varandra? 
Vilka nya idéer och perspektiv finns inom fältet kring centrala aspekter 
av forskningspolitiken så som forskningsfinansiering, berednings och 
bedömningspraktiker, bibliometri, styrning och ledning et cetera? Kan 
feministiskkritiska epistemologier guida oss i dessa frågor eller bör vi 
anpassa oss till rådande realpolitiska strukturer? 

Nationella sekretariatet för genusforskning genomförde under 2015 
en turné till alla de 14 svenska lärosäten som har etablerade genusvetens
kapliga miljöer och bjöd samtidigt in genusforskare från alla discipliner 
verksamma på dessa lärosäten. Genom presentationen vill vi dela med oss 
av vår analys av läget och på så sätt hjälpa till att skapa kontaktytor mellan 
lärosätenas genusforskningsmiljöer och lyfta de strukturella likheter som 
genusforskningen präglas av. 

W
ekonomisk och social välfärd och rättvisa.2 Vår enhet har bland annat som 
uppgift att ”bidra till högskolepedagogisk utveckling vid Umeå universitet 
”.3 Vi ger kurser i högskolepedagogik, vilka bland annat innehåller aspekter 
på genus, jämställdhet, köns och maktmedveten pedagogik samt lika vill
korsarbete i undervisningssammanhang. Via ett självskattningsarbete samt 
medarbetarsamtal blev det klart att endast två lärare vid enheten ansåg sig 
kompetenta och trygga med att undervisa i, om och med dessa perspek
tiv. Detta resulterade i en intern fortbildning i form av en tre terminers 
lång kurs om värdegrundsarbete. Ansvariga för kursen är författarna till 
detta abstrakt och det blev således en blandning av internutveckling och 
kompetensutveckling då det var vi som både designade och genomförde 
kursen. Upplägget var att under drygt tre terminer träffas en eftermiddag 
i månaden. Fokus på träffarna har varit makt, intersektionalitets och ge
nusteori, pedagogisk tillämpning samt personlig, professionell utveckling. 
Vi har utgått från individens förförståelse, upplevelser och erfarenheter av 
värdegrundsfrågor för att sedan bygga vidare på detta genom att introducera 
teorier, aktuella forskningsfrågor samt inslag av beprövade erfarenheter. 
Eftersom värdegrund är viktig att leva och inte bara känna till valde vi att 
genomgående sträva efter att skapa en personlig koppling till ämnet för att 
förkroppsliga så väl som intellektualisera värdegrunden. Enligt kursdeltag
arna har kursen varit lärorik, utmanande och tänkvärd. Vår position som 
både kursledare samt kursdeltagare har varit detsamma. Vi vill diskutera vad 
vi sett, vad vi trodde skulle hända och vad som verkligen hände. 

Rehearsals – eight acts on the politics of listening. Wiberg Sofia, kTH 

Royal institute of Technology in Stockholm; petra bauer, konstfack.

Rehearsals is a coproduced research project between Sofia Wiberg, 
PhD, The Royal Institute of Technology, Sweden, Petra Bauer, art
ist and PhD, University College of Arts, Crafts and Design, Sweden 
and TenstaHjulsta womencenter, Sweden. Rehearsals focused on how 
to learn to listen, and not to understand as a political act in order to 
challenge segregation and discrimination with regards to knowledge 
production. In the western world we tend to stress the importance of 
having a voice and to be heard. It is often said that with a voice we be
come political subjects (Derrida 1976). Departing from the idea that the 
act of listening is more radical than to be heard (Bickford 1996, Spivak 
1999), we ask if we in the act of listening can create a new possibility for 
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ityattempts are out there? This is a paper meant to (un)tangle the mess 
that is hiv (un)deaths.

When mobility becomes too high: on gender, power and work in 
elderly care. Öhman Ann, Umeå University.

Healthcare organizations are facing massive demands in recruiting employ
ees with adequate competence to the increasing numbers of elderly in the 
population. High degrees of turnover and dissatisfaction with working con
ditions are common. This leads to high mobility in the workforce, which in 
turn destabilizes the organization in several ways. The gendered notion of 
care work, in combination with low salaries and status, might contribute to 
negative work experiences among health professionals in elderly care. The 
aim of this presentation is to problematize high work force mobility, gender 
relations and power hierarchies in healthcare. A mixed methods approach 
was adopted in which openended responses from a national survey were 
mixed with qualitative research interviews with healthcare professionals in 
nine elderly care institutions in Sweden. The analyses revealed nine themes 
derived from openended responses in the questionnaire. The qualitative 
interviews revealed four prominent storylines: ‘Team social cohesion’, ‘Ca
reer development and autonomy’, ‘Clientcenteredness’, and ‘Invisible and 
ignored power structures’. The results show the complexity of elderly care 
work in a time when New Public Management is the prevalent discourse 
in health care. The findings describe several aspects that are important 
for work satisfaction among health professionals and for retaining high 
competence in elderly care, all in order to reduce the high turnover among 
staff. Work satisfaction seems to be dependent on social interrelations and 
cohesion in the work team, in possibilities to use humour and joy and to 
have fun together, and in the ability to work as professionals to provide 
clientcentred elderly care. Power relations such as gendered hierarchies 
were less visible or even ignored aspects of work satisfaction. 

challenging colonial and racist Gender research: claiming space 
for Sámi feminism Gender research/academia. Öhman May-britt, 

Uppsala University and the Sámi Land Free University. 

2017 is the centenary of the first colonial nation border crossing Sámi 
meeting, February 68, 1917, Trondheim initiated by Sámi women, amongst 

W 
�
ö

Assessment beyond legal guidance. Genuineness, religion and 
sexuality in asylum cases. Wikström Hanna, University of Gothenburg; 

Thorburn Stern Rebecca, Uppsala University.

Assessment of credibility is central to the asylum procedure, as the major
ity of cases are determined on these grounds. In ‘identityrelated cases’, 
such as claims based on sexual orientation or religious conversion, also 
the ‘genuineness’ of the sexual orientation or newly found religious faith 
is assessed. Assessment of genuineness means that the decision maker is 
required to determine if the applicant really is homosexual or really is a reli
gious convert. In the present ongoing paper we ask what genuine sexual 
orientation or religious belief is according to the Swedish migration au
thorities? How are these asylum grounds discernible and what criteria are 
used to assess the genuineness of such claims? How do these provisions 
relate to the concept of ‘imputed opinion’ evident in asylum law, which 
concerns how others view the applicant in the country of origin regardless 
of the ‘genuineness’ of orientation/beliefs? In summary: What logics are 
discernable and how are credibility and genuineness constructed within 
assessment of the asylum grounds sexuality and religious conversion? The 
present paper is based on ongoing analyses of judgments from the EU 
Court of Justice, and the Migration Court of Appeal and the Migration 
Court in Sweden. In total approximately 400 judgements will be analysed.

To cuddle with Viral companions, Pills, and Laws: ”Riskfree ” hiv 
and to Always Already be dying. Zetreus Vanim, Linköping University.

That hiv has strong connections to notions of illness, death, and suffer
ing is wellknown within academia. Scholars and theorists from various 
disciplines have also argued and shown that humans go through several 
versions of death. They are, for example, called social, symbolic, psychi
cal, legal, and medical deaths. Due to this EuroAmerican society’s view 
on death, these deaths are one and the same, that death happens when 
the heart stops. But they rarely ever happen all at the same time, but are 
spread out over long periods of time. When it comes to hiv and aids, the 
timeline dramatically differs from the geopolitically normative. How is 
that timeline reformulated as the medications conquer, and there is talk 
of hiv no longer being contagious? What impact has the (un)changed 
legal and social situation in Sweden had on experiences of dying? What 
kind of possible resistances, survival strategies, and alchemist immortal
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other Elsa Laula Renberg. In Norway celebration is underway: Bank of 
Norway is releasing an edition circulation coin, other celebrations are 
supported by the Norwegian State. On the Swedish side of Sábme –silence 
is total. As in all other issues regarding Sámi, Sámi voices are silenced, 
and whenever invited – mainly considered as hindrance to ”development 
” or as exotic objects to show off. Being Sámi working within the colonial 
Swedish/European setting is hard work. As the Swedish colonial edu
cation system erases Sámi culture and history from the curricula, every 
Sámi is forced to start all discussions – spoken or written  regarding Sámi 
culture with versions of the explanatory phrase ”Sábme, the territory of 
the Sámi, stretches across the borders of Sweden, Norway, Finland and 
Russia. ” Gender research is no exception, maybe even worse, as feminists 
and gender research scholars commonly pride themselves as equal human 
rights promoters. Still, the majority of gender research scholars cannot 
state any names of prominent Sámi persons or tell anything about Sámi 
culture. Aspects of Sámi feminism and struggle are rarely taught, despite 
the field having engaged with Black/postcolonial feminism since long. 
Departing from work by Sámi activists (Laula Renberg 1904, Stenberg 
1920) feminist scholars (Hirvonen, 1998; Kuokkanen, 2007; Öhman, 
2016), I will analyze the current state of colonial and racist Swedish 
gender research and teaching practices, and propose ways towards de
colonization and healing.

Mer genus 
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Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning som funnits vid LiU sedan 
1985. Här finns lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot 
LiUs verksamhet och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom 
och utanför LiU. 

• Vill du veta mer om vilken genusforskning
som finns vid LiU?

• Vill du öka genusmedvetenheten i din
verksamhet?

• Vill du samarbeta kring arrangemang som
syftar till att utveckla
genusmedvetenheten?

Il U LINKÖPINGSe UNIVERSITET

• Är du intresserad av uppdragsutbildning
inom genus- och jämställdhetsområdet?

• Har du ideer och tankar kring genus- och
jämställdhetsområdet?

Välkommen att kontakta oss! 
genusforum@liu.se 

www.liu.se/genusforum 



171 gg 170

The Master’s programme Gender Studies- 
Intersectionality and Change at Tema Genus, Linköping 
university, 60/120 ECTS credits 

• Do you want to learn more about intersectional gender?
• Are you looking for change, development and to challenge norms and

structures?
• Do you want to get to know students with similar interests from all

over the world?

Apply for Tema Genus Master’s Programme Gender Studies: 
Intersectionality and Change! 

Deadline 1 6 January 2017 

The programme combines online distance education with three intensive 
on-campus gatherings per year. 

For more information please contact studyinfo@liu.se 

Konferensen g16 gratulerar 
Linköpings FC  
till SM-guldet 2016 

Foto: Filip Oskarsson 



173 gg 172

 
KvinnSam
nationellt bibliotek för genusforskning

Har du frågor om genus och jämställdhet?  
Vill du ha ett genusperspektiv på din forskning?

Kontakta KvinnSam så hjälper vi dig!

• Bibliotek med genusvetenskaplig litteratur och tidskrifter

• Nordens största genusvetenskapliga databas, KVINNSAM

• Kvinnohistoriskt arkiv- och källmaterial

• GREDA - databas över genusexperter

• GENA - databas för genusavhandlingar

• Kvinnohistoriska portaler

• Digitaliserade äldre kvinnotidskrifter och fotografier

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

www.ub.gu.se/kvinn



GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary 
Gender Studies is a collaboration that brings together the Centre 
for Gender Studies (CGF) at Karlstad University, Tema Genus at 
Linköping University and the Centre for Feminist Social Studies at 
Örebro University.

GEXcel International Collegium aims to develop transnational, 
intersectional and transformative gender research, and to become a 
meeting place for different generations of excellent gender scholars. 
It is the permanent follow-up of the GEXcel Centre of Gender 
Excellence, which was funded by the Swedish Research Council (VR) 
2007-2012.

GEXcel hosts an active Visiting Fellowship Program and coordinates 
a number of publications such as the book series Routledge Advances 
in Feminist Studies and Intersectionality.

www.gexcel.org

Flyer.indd   1 2016-10-18   17:02:33
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NORMA is an international journal for high quality 
research concerning masculinity in its many forms. 
This is an interdisciplinary journal concerning questions 
about the body, about social and textual practices, and 
about men and masculinities in social structures. The 
journal aims to advance theory and methods in this 
field and present new themes for critical studies of men 
and masculinities, and develop new approaches to 
‘intersections’ with race, sexuality, class and coloniality. 
The journal began in the Nordic region; yet now strongly 
invites scholarly work from all parts of the world, as well 
as research about transnational relations and spaces.
 

Want to read more?
Visit www.tandfonline.com/rnor to access the most 
recent NORMA content.

Editors-in-Chief
Lucas Gottzén, Linköping University, Sweden
Ulf Mellström, Karlstad University, Sweden

Co-Editors
Ann-Dorte Christensen, Aalborg University, Denmark
Raewyn Connell, University of Sydney, Australia
Jeff Hearn, Hanken School of Economics, Finland; 
Örebro University, Sweden; Huddersfield University, UK

www.tandfonline.com/rnor
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about the letters in this book

The typefaces used in this conference 
book are

mrs eaves

and 

freight sans

Mrs Eaves, which is chosen specifical ly 
for this book is designed by the Czech
American typeface designer Zuzana 
Ličko, one of few famous women in the 
predominantly male typeface busi ness. 
For her genuinely groundbreaking design 
Ličko was, in the beginning of her car
rier, met with fierce outbreaks from cri
tics, who described her work as garbage, 
”lacking depth, refinement, elegance, or 
a sense of history”. Today Ličko counts 
amongst the most successful designers 
within her field and a couple of years 
after the initial critique she commented: 
”at first I had trouble getting people to 
take my work seriously, while now I have 
trouble getting them to stop copying my 
work”. 

The typeface Mrs Eaves was named after 
Sarah Eaves, the wife of the British 
18thcentury typographer John Basker
ville. Just like many other wives of history´s 
famous type designers, she completed 
several of her husband´s works after  
his death. 

Freight sans is the supporting typeface 
in the graphic profile of the Swedish 
Secretariat of Gender Research. It was 
designed by the American typeface de
signer Joshua Darden in 2005.
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om bokstäverna i boken

De typsnitt som används i den här 
konferens boken är 

mrs eaves

och 

freight sans

Mrs Eaves, som är valt specifikt för den 
här boken, är skapat av den tjeckisk
amerikanska typsnittsdesignern Zuzana 
Ličko, en av få namnkunniga kvinnor i 
den starkt mansdominerade typsnitts
branschen. För sin genuint banbrytande 
design möttes Ličko i början av sin kar
riär av ursinniga utbrott från kritiker, 
som beskrev hennes typsnitt som skräp, 
”med bristande djup, förfining, elegans 
eller känsla för historia”. Idag tillhör 
Ličko de mest framgångsrika inom sin 
bransch och några år efter den initala 
kritiken var hennes kommentar: ”tidi
gare hade jag svårt att få folk att ta min 
design på allvar, nu är problemet att få 
dem att sluta kopiera det jag gör”. 

Typsnittet Mrs Eaves har fått sitt 
namn efter Sarah Eaves, den brittiske 
1700talstypografen John Baskervilles 
fru. Som flera andra fruar till historiens 
stora typsnittsmakare färdigställde hon 
flera av sin makes verk efter hans död. 

Freight sans är det bärande typsnittet 
i Nationella sekretariatet för genus
forsknings grafiska profil. Det skapades 
av den amerikanske typsnittsdesignern 
Joshua Darden 2005.
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