
Emancipation och vetenskap, den 3:e 

nationella genusforskningskonferensen 

Tema 
För tredje gången ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning en brett upplagd 

genusvetenskaplig konferens. Årets tema är Vetenskap och emancipation - emancipation och 

vetenskap. Konferensen handlar om förändringsperspektivet, både i genusforskningens egen 

självförståelse och i mötet med övrig akademi och den utomakademiska offentligheten. Att någon 

form av förändringsperspektiv har varit viktigt för genusforskningen alltsedan starten råder det 

knappast något tvivel om. Men diskussionen har sett ut på olika sätt. Den har handlat om 

betydelsen av kön såväl innanför som utanför universiteten och den har uppmärksammat både 

innehållsliga och mer övergripande aspekter på forskning och undervisning. Ibland men inte alltid 

har diskussionen också gällt frågor om arbetsprocesser, arbetsmiljö och forskningens sociala 

organisering. Hur hanteras frågor om emancipation och vetenskap idag? Vad händer med dessa 

frågor i mötet mellan genusforskning, den övriga akademin och media? Teoretiskt eller på annat 

sätt? Skiljer sig genusforskning från all annan forskning vad gäller förändringsperspektivet? I så 

fall hur då? Hur har den genusvetenskapliga diskussionen om vetenskap och emancipation 

förändrats över tid? Hur kan diskussionen gå vidare? 

Föreläsningar 
Båda konferensdagarna bjuder på såväl plenarföreläsningar med efterföljande diskussioner som 

workshops. Konferensens huvudtalare är: 

 Sandra Bartky: Rubrik meddelas senare

 Mona Livholts & Anneli Brännström: Att skriva emancipatoriskt. Reflexioner kring det

akademiska skrivandets former, rum och gränser

 Kerstin Engström & Karin Nordberg: När forskningen möter medierna

 Diana Mulinari: Det feministiska rummet som exilprojekt

 Karin Widerberg: Situating knowledge - liberating or oppressive

 Anna G. Jónasdóttir: Feminism, vetenskap och föränderliga kunskapsintressen.

Reflektioner över förändringsperspektivens förändringar

 Jörgen Lorentzon: Emancipation och mansforskning

 Lisbeth Larsson: Compulsory Happy Endings

 Doktorandpanel

Målgrupp 
Konferensen vänder sig i första hand till doktorander, forskare och lärare vid universitet 

och högskolor. 

Välkommen att skicka in ett utkast till ett paper! Det kan skrivas antingen på svenska eller 
på engelska. Det bör vara ganska kort - max en A4-sida. Utkastet ska vara inlämnat senast 
14 oktober. Konferensen kommer förstås att erbjuda workshops på konferensens tema. 
Men dessutom planeras två specialgrupper - se nedan. Uppge var du vill att ditt paper ska 
diskuteras. Kontaktperson: Eva Borgström. 

http://genus.se/om-oss/var-verksamhet/Arsrapporterikortform/2002/emancipation-vetenskap/bakgrund/
http://genus.se/om-oss/var-verksamhet/Arsrapporterikortform/2002/emancipation-vetenskap/papers/
http://genus.se/om-oss/var-verksamhet/Arsrapporterikortform/2002/emancipation-vetenskap/workshops/


Specialgrupp 1 - Doktorandforum 

Liksom tidigare år inbjuds doktorander att presentera sina pågående arbeten i workshopform även 

om dessa inte faller inom ramen för årets tema. Om sådana önskemål finns kan konferensen ge 

möjligheter för doktorander att presentera sina arbeten i särskilda doktorandgrupper. Syftet är att 

ge doktorander ett genusvetenskapligt forum på nationell basis. Vill Du vara med i denna grupp - 

ange det när Du skickar in Din abstract. Kontaktperson: Anna Johansson. 

Specialgrupp 2 - Mansforskning och emancipation 

Vad händer när män börjar intressera sig för sitt sociala kön? Det börjar växa fram en forskning om 

män och maskuliniteter, som också rymmer många kvinnliga forskare. Är den på ett självklart sätt 

en del av genusforskningen eller intar den en särställning? Hur då i så fall? På vilket sätt kan 

mansforskningen sägas vara emancipatorisk? Är den emancipatorisk på samma sätt som annan 

genusforskning? På årets konferens inbjuds mansforskare att ha en egen workshop. Vill Du vara 

med i denna grupp - ange det när Du skickar in Din abstract. Kontaktperson: Claes Ekenstam. 

Tid, plats och anmälan 
Konferensen äger rum i Umeå Folkets hus 23-24/11 2002. Konferensavgiften är 600 kr för 

doktorander och 1000 för övriga. (Inkl. lunch och övernattning men exkl. moms.) Sista 

anmälningsdag 16/10. 

Lör 23 nov, konferensen inleds kl 11-12 med kaffe. 

Sön 24 nov, konferensen avslutas kl 16.00. 

Mer information Eva Borgström 031-773 56 05 eva.borgstrom@genus.gu.se, Anna Johansson 

031-773 53 03 anna.johansson@genus.gu.se, Claes Ekenstam 031-773 53 94 

Claes.Ekenstam@idehist.gu.se 

Arkiv: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2002 
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