
Intersektionalitet - ett användbart begrepp 

inom genusforskningen? 
Konferens på Arbetets museum i Norrköping 4-5 februari 2005 

Begreppet intersektionalitet dyker upp allt oftare både inom akademin och i den samhälleliga 

debatten. Men vad betyder det? Vad kan man använda det till? Är det bara ett modeord eller är det 

ett effektivt analysverktyg? Kan det hjälpa oss att se sådant som vi tidigare inte kunnat se? Hur då? 

Den fjärde tvärvetenskapliga konferens, som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerar, 

ägnas åt att diskutera intersektionalitet. Samtalet kommer både att handla om teoretiska frågor 

kring begreppet och om hur det kan användas i den vetenskapliga praktiken. 

Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten mellan olika samhälleliga maktordningar som baseras 

på genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass, ras. Det är ett brett tvärvetenskapligt begrepp, 

men också en politisk term. Teoretiskt hör det hemma i traditioner som feministisk teori, 

postkolonial teori, queerteori och black feminism. 

Begreppet sätter sökarljuset på hur olika maktordningar samverkar. I likhet med flera andra 

begrepp som börjar med inter - intertextualitet, intermedialitet, interferens, interaktion - handlar det 

om något annat och mer än att bara lägga den ena komponenten till den andra. Poängen är att de 

inte kan isoleras från varandra utan att något väsentligt går förlorat. Olika maktordningar 

konstruerar varandra ömsesidigt. De kan försvaga eller förstärka varandra, komplettera eller 

konkurrera med varandra. Det handlar om ett komplext och dynamiskt samspel. 

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

högskolor. Antalet deltagare är begränsat. Ett urval texter från konferensen kommer att samlas till 

ett temanummer av Kvinnovetenskaplig tidskrift. 

Tid och plats 

4-5 februari 2005 på Arbetets i Norrköping. Övernattning sker på First hotel i Norrköping, 5 minuters 

promenad från Arbetets museum. För dem som önskar ett billigare alternativ finns vandrarhem i 

närheten, tel: 011-168271 och 011-101160. 

Anmälan 

Anmälan är stängd eftersom konferensen är full. Konferensavgiften 500 kr inkluderar lunch och 

kaffe. Festmiddag 100 kr och boende tillkommer. 

Arrangör 

Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med Tema genus i Linköping. 

Kontaktpersoner 

Eva Borgström (program, abstract), tel: 031-7735605, e-post: eva.borgstrom@genus.se 

Kajsa Ruuth (ekonomi, anmälningar), tel: 031-7735600, e-post: sekretariat@genus.se 

Marie Lowrie (doktorandträffen), tel: 031-773 5441, e-post: marie.lowrie@genus.se 



Marie Grahn (Arbetets museum), tel: 011-231700 

Doktorandträff 3 februari 2005 

Ett arrangemang om forskarstudenternas villkor 

I samband med konferensen ordnas ett seminarium speciellt för doktorander. Det kommer att äga 

rum torsdag den 3 februari 2005. Syftet med seminariet är att ge doktorander med genusinriktning 

en egen mötes- och samtalsplats där frågor som särskilt berör doktorander kan tas upp. 

Doktorandträffen inriktar sig denna gång på praktiska frågor om forskningsansökningar, 

karriär/postdoc-möjligheter och doktorandernas rättssäkerhet. På kvällen blir det diskussion, tilltugg 

och andra trevligheter. 

Plats 

Storarbetsrummet, Laxholmstorget 3 (Strykbrädan, plan 3), Norrköping 

 
Arkiv: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2005 

 

 


