Sveriges genusforskarförbund 2017-2018

Verksamhetsberättelse 2017-2018
Styrelse: Fredrik Bondestam; Sara Edenheim (suppleant); Mathias Ericsson; Amund
Hoffart (kassör); Marcus Lauri (sekreterare), Lena Martinsson (ordförande); Diana
Mulinari; Mehek Mufte; Anna Olovsdotter Lööv; Sofia Strid; May-Britt Öhman
Styrelsemöten: Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 hållit sju styrelsemöten:
11 januari, 14 februari, 29 mars, 17 maj (IRL), 20 juni, 11 september, 17 oktober
Introduktion
Styrelsens arbete har under 2018 präglats av hantering av och beredskap för en allt mer
artikulerad och normaliserad anti-genderrörelse, där attacker riktade mot
genusvetenskap och genusforskning fått en central roll för populistiska, konservativa
och auktoritära ideologiska intressen i Sverige såväl som internationellt. Att hantera
denna situation har samtidigt varit en fortsättning på SGF:s tidigare arbete att skapa
medvetenhet om genusforskares och andra kritiska forskares utsatta arbetssituation.
Den hotproblematik som genusforskare utsätts för i tider som präglas av en ökad
normalisering av rasism och nationalism har förstärkts. Vi uppfattar dessa frågor som
centrala för såväl arbetsgivare som del i en pågående forskningspolitisk debatt.
Styrelsen har även under valåret 2018 bevakat forskningspolitiken och
resursfördelningsfrågor. Vidare har styrelsen fortsatt att utreda frågan om förbundets
ekonomi och ett närmande mellan Föreningen TGV och SGF.
Den verksamhetsplan som styrelsen har arbetat utifrån har haft rubrikerna:
Forskningspolitik, Krisgrupp, Samarbeten, Doktorand- och postdoktornätverk, Ekonomi
och organisation, Medlemsrekrytering och Lokalavdelningen i Umeå. Verksamheten
kommer att sammanfattas under dessa rubriker. Vi har dock sammanfört krisgruppens
arbete med att skapa politisk medvetenhet om genusforskningens utsatthet med övriga
forskningspolitiska frågor.

Forskningspolitik/Krisgruppen
Deltagit i debatter: SGF har deltagit i den genuspolitiska debatten bl.a. genom att delar
av styrelsen skrev en debattartikel i Aftonbladet 17 november 2017 samt att ordförande
deltog i en TV debatt, 8 december 2017.
Möte med jämställdhetsmyndigheten: Den 20 november 2018 besökte delar av styrelsen
Jämställdhetsmyndigheten för att både förhöra sig om samarbetet mellan myndigheten
och genusforskarsamhället samt planera eventuellt samarrangemang om aktuella
ämnen under det kommande året.
Workshop: Styrelsen arrangerar en workshop som hålls i samband med årsmötet 2018
på temat ”Anti-gender: Manifest för makt och motstånd”. Workshopen ska ses som en
fortsättning på arbetet inom SGF med frågor om hat och hot mot genusforskare, men där
vi tidigare främst fokuserat på genusforskares lokala arbetsmiljö. Vi ser nu behovet av
att koppla samman det lokala med framväxande globala anti-genderrörelser, anti-
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feministiska ideologier, backlash mot jämställdhet och sexualpolitiska frågor, hoten mot
vetenskaplig pluralism och kritisk forskning
Remissvar till STRUT: Styrelsen har diskuterat utredningen styr- och resursutredningen
Strut U2017:05 (http://www.sou.gov.se/utredningen-om-styrning-for-starka-ochansvarsfulla-larosaten/). Utredningen ska vara klar 3 december 2018. Styrelsen får
under kommande verksamhetsår ta ställning om SGF ska skriva en remiss.
Påverkansplattform: SGF deltar i en nationell samling för att påverka delprogrammet
Science with and for Society (SwafS) inom EU:s Horisont 2020 i syfte att öka svenskt
deltagande. Denna s.k. nationella påverkansplattsformen samordnas av föreningen
Vetenskap & Allmänhet. Målet är att utveckla en handlingsplan för påverkansarbete så
att svenska styrkeområden och utvecklingsbehov möts av utlysningarna i SwafSprogrammet. Som representanter för styrkeområdet genus deltar Fredrik Bondestam,
Nationella sekretariatet för genusforskning, Charlotte Holgersson för SGF, Liisa Husu
(OrU) och Paula Wennberg (LTU). Påverkansplattformen har arbetat med att skriva ett
inspel om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP9).
Skrivelse om genus I forskningspolitiken: SGF bevakar den slutgiltiga skrivelsen om genus
i forskningspolitiken. Styrelsen diskuterar även att erbjuda Vetenskapsrådet ett internt
seminarium om hur genusperspektiv kan integreras i forskning.

Samarbeten
SGF har fortsatt arbetet med att skapa sammanhang mellan genusforskare.
Nationella sekretariatet för genusforskning: SGF har fortsatt ett nära samarbete med
sekretariatet, både i frågor om forskningspolitik och arrangerande av gemensamma
aktiviteter. Under verksamhetsåret har SGF och sekretariatet samarbetat i arbetet med
att planera hearing med rektorn för Göteborgs universitet. SGF har deltagit i arbetet
med g19 genom representant i den vetenskapliga kommittén.
Kontakt upprättad med ny organisation för genusvetenskap
SGF har deltagit i möten om en ny nationell organisation för ämnet genusvetenskap den 5
mars samt den 17 september 2018. Även denna organisation agerar på den stärkta antigenderrörelsen i Sverige.
TGV: Under verksamhetsåret har SGF fortsatt skriva en krönika till varje nummer av
TGV. Under 2016 tog Föreningen TGV kontakt med SGF:s styrelse om att eventuellt
införliva Föreningen TGV i SGF. Ett utredningsarbete har pågått under 2017-2018.
NORA: May-Britt Öhman representerar SGF i organisationskommittén för NORA
konferensen 2018, 22–24 May 2019, Reykjavík, University of Iceland med temat “Border
Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics”.
Sofia Strid representerar SGF i NORA:s editorial board
Vetenskap & Allmänhet: SGF har ett samarbete med den ideella föreningen Vetenskap &
Allmänhet kring en nationell påverkansplattformen (se ovan under rubriken
Forskningspolitik och V&A:s hemsida http://v-a.se/projekt/svensk-plattform-for-att-
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paverka-horisont-2020/). Under hösten arbetar påverkansplattformen med att skriva
ett inspel om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP9).

Doktorand och postdoktornätverket
Doktorand- och postdoktornätverket har påbörjat planeringen av ett event till nästa
genusforskarkonferens, G19. Eventet ska fokusera på karriärvägar för
doktorander/nydisputerade inom genusvetenskap. Preliminär titel: Vad händer efter
festen? Att finna vägar efter disputationen.

Ekonomi och organisation
Styrelsen har under året diskuterat hur förbundet ska kunna förbättra sin ekonomi. I
dagsläget får förbundet endast ett marginellt överskott från medlemsavgifterna när
kostnader för hantering av medlemslistan och TGV samt avgifter för bank- och
webbplats har betalats. Detta överskott täcker knapp en resa för en styrelseledamot till
ett möte varför det inte bara blir svårt att arrangera styrelsemöten ”in real life” utan
också andra event som förutsätter resor och övernattningar. Möjligheterna att utföra
föreningens uppdrag begränsas starkt. Styrelsen föreslår till kommande styrelse att
söka medel från olika fonder, bl.a. MUCF. Under året har även SGF skaffat swish.
SGF har initierat ett arbete för att synliggöra genusforskarnas erfarenheter av hot,
trakasserier, våld och andra former av utsatthet. Under 2017-2018 har arbetet breddats
då motstånd mot feminism och genusvetenskap kommit att prägla det politiska
landskapet, inte bara i Sverige utan även internationellt och inte minst inom Europa.
Frågor om hot mot genusforskning rör inte bara enskilda forskare utan går in i alla de
frågor som förbundet verkar för, inte minst forskningspolitiken. Därför beslutades att
upplösa arbetsgruppen och inkludera hela styrelsen. Istället för löpande arbetsgrupper
formas mer tillfälliga ”ad-hoc”-grupper utifrån behov (exempelvis att arrangera en
workshop eller skriva debattartikel).

Medlemsrekrytering
Styrelsen har skickat ut ett medlemsbrev samt uppdaterat medlemslistan med korrekta
e-postadresser. Hemsidan uppdateras pågående. May-Britt Öhman har varit aktiv med
att posta information på förbundets facebook-sida vilket också resulterat i ökad trafik på
sidan. Ett nytt kollektivt ansvarstagande för facebooksidan har också beslutats om.
En utredning har gjorts som visat att medlemsantalet ökar i förbindelse med att giro för
medlemsavgifter skickas ut. Därefter sjunker det drastiskt och väldigt få blir
medlemmar resten av året.

SGFs lokalavdelning i Umeå
Verksamhetsberättelse 2017/18 för
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Sara Carlbaum (ordförande), Lisa
Harryson (kassör), Elisabeth Olivius (ledamot), Hanna Bäckström (ledamot) och
Magdalena Sjöberg (ledamot). Styrelsen har också förstärkts med en suppleant Johanna
Jers eftersom Magdalena Sjöberg har varit sjukskriven. Styrelsen har haft regelbundna
möten främst under höstterminen (170912, 171005, 171128, 180110) samt övrig
kommunikation. Under verksamhetsåret har både Sara Carlbaum, Lisa Harryson och
Johanna Jers gått på föräldraledighet varvid styrelsens arbete har varit begränsat. Vid
skrivande stund har lokalavdelningen 16 betalande medlemmar.
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Under verksamhetsåret har styrelsen organiserat ett internt arrangemang. Den 25
oktober bjöd styrelsen in medlemmar till Folkets bio för att se filmen Shapeshifters till
självkostnadspris. Efter filmen fanns möjligheter till diskussion och samtal. Ett fåtal
medlemmar kom för att se filmen. Även om vädret inte var det bästa vilket kan ha
påverkat uppslutningen upplever styrelsen att det är svårt att locka medlemmar till
liknande aktiviteter.
Styrelsen planerade också att arrangera ett öppet lunchsamtal under höstterminen där
författarna till boken Feminism som lönearbete skulle presentera sin forskning från
boken och i relation till detta diskutera lönearbetet som feministisk forskare och
universitetslärare. Tyvärr var detta inte möjligt.
I samband med föregående årsmöte diskuterades flera aktiviteter, bland annat att
arrangemanget En dag om Genusforskning vid Umeå universitet skulle arrangeras årligen.
Styrelsen diskuterade detta och kom fram till att ett återkommande arrangemang skulle
vara bra. Styrelsen ansåg dock att vartannat eller var tredje år passar bättre. Som tema
för panelsamtalet på kommande arrangemang diskuterades #metoo och vad uppropen
inom akademin har medfört eller inte. Styrelsen diskuterade också andra aktiviteter
som till exempel workshops för medlemmar om strategier mot hot och motstånd.
Styrelsen har också skapat en lokal facebook-sida för att framöver lättare kunna locka
medlemmar och nå ut med arrangemang.

