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Välkommen till 

Kvinnliga Akademikers Förening! 
 

 

Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, är en intresseorganisation för kvinnor 

som avlagt akademisk grundexamen. Föreningen grundades år 1904 och var till 

en början en kamporganisation för kvinnors rätt till högre tjänster och lika lön. 

Krav som fortfarande är aktuella. Våra nuvarande mål är 

 

• att bevaka frågor som är av särskild betydelse för kvinnor med akademisk 

utbildning, 

 

• att verka för lika karriärmöjligheter för kvinnor och män, 

 

• att verka för jämn fördelning av forskningsresurser och samhällsresurser, 

 

• att lyfta fram kvinnors prestationer och forskning genom 

seminarieverksamhet, 

 

• att dela ut och förmedla inhemska och internationella stipendier, som kan 

sökas av föreningens medlemmar, 

 

• att inspirera till nätverk för vetenskapligt utbyte, inom vilket inte minst 

unga forskare kan få inspiration och uppmuntran. 

 

Mer information om KAF finns på föreningens hemsida 

www.kvinnligaakademiker.se. Där finns också information om medlemskap och 

kretsarnas aktuella program. 

http://www.kvinnligaakademiker.se/
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Nyvalda Riksordföranden har ordet 
 

 

Kära KAF-medlemmar! 
 

 

KAF fortsatte att ledas under 2012 av Catherine Dahlström som riksordförande 

och på kretsnivå av respektive kretsordföranden. Det hände mycket under året. 

Med hjälp av fortsatta statsbidrag från Ungdomsstyrelsen har riksföreningen och 

kretsarna arrangerat intressanta och uppskattade föreläsningar och andra 

evenemang – om detta kan ni läsa mer ingående i verksamhetsberättelsen några 

sidor längre fram. Under året vidgades verksamheten med en aktiv uppbyggnad 

av den Västra kretsen – nytillkommen krets i KAF, som nu finns jämsides med 

de tidigare Skåne- och Stockholmskretsarna. Även Uppsala fortsätter bygga upp 

lokala aktiviteter och vi arbetar på att få med Karlstadområdet och Dalarna som 

kretsar. Övrig verksamhet under året 2012, såsom KAF:s internationella 

kontaktarbete och stipendieverksamheten läser ni också mer om i 

verksamhetsberättelsen. 

Senaste årsmötet hölls i Lund i slutet av april 2013, där ett mycket uppskattat 

publikt arrangemang genomfördes av Skånekretsen, en workshop om 

härskartekniker. Vid årsmötet valdes jag själv till riksordförande – stolt och glad 

över att ha blivit föreslagen till posten. KAF är en viktig förening och jag ser 

fram emot att, tillsammans med riksstyrelsen och i samarbete med kretsarna 

arbeta för att göra föreningen ännu mer angelägen. I nya riksstyrelsen planerar 

vi för ett intensifierat nordiskt samarbete inom IFUW och för att synliggöra 

KAF mer inom Svensk Kvinnolobby. Kvinnors utbildning och kvinnors hälsa är 

hjärtefrågor för KAF och till hösten planeras en temakväll i Stockholm om 

skolans och lärarnas stora betydelse för flickors integrering i det svenska 

samhället – ”Skolan: en fristad för flickor”. I Stockholm kommer också ett 

föredrag arrangeras i höst om sjukdomen malaria ur ett kvinnoperspektiv. Västra 

kretsen har planer på en forskarcirkel i Göteborg och Skånekretsen ordnar bland 

annat en temadag om författaren och bildkonstnären Elsa Grave i Halmstad. 

Mer om kommande aktiviteter hittar ni som vanligt på KAF:s hemsida, 

www.kvinnligaakademiker.se. 

 

 

Allt gott! 

 

 

 

Helene Carlbäck 

http://www.kvinnligaakademiker.se/
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Avgående Riksordföranden har ordet 
 

 

När jag tittar tillbaka över min tid som ordförande framstår 2012 som ett särskilt 

krävande men också utvecklande år. Ordförandens roll är i första hand att se till 

att verksamheten fungerar så att KAF kan fortsätta att finnas till och verka även i 

framtiden. När det gäller styrelsearbetet har året varit något turbulent eftersom 

styrelsens sammansättning har varierat. Detta har inneburit en hel del rent 

administrativt jobb. Vi har även arbetat intensivt med att få tillstånd aktiviteter i 

Göteborg vilket tack vare eldsjälar på plats har lyckats. Dessutom har Beatrice 

Christensen Sköld påbörjat arbetet med att få ordning inte bara i Karolina 

Widerströms arkiv men även i vårt föreningsarkiv som ligger på Kvinnsam i 

Göteborg. Tillsammans väcker dessa aktiviteter frågan om föreningens syfte. 

Om KAF skall fortsätta att locka till sig nya medlemmar måste föreningen, anser 

jag, hitta en plats i det moderna samhället. Under året har vi diskuterat hur vi 

kan återknyta till de områden där pionjärerna har verkat: i första hand hälso- och 

utbildningsfrågor som rör kvinnor. Samtidigt som det är viktigt att arbeta mer 

fokuserat skall vi naturligtvis inte släppa KAFs roll som historiebärande 

institution och som mötesplats för kvinnor från många yrkesområden. Vi har nu 

gått in i en period där vi intensivt diskutera föreningens syfte och detta kan leda 

till organisatoriska förändringar och kanske till nödvändiga administrativa 

förenklingar. Vi får se. 

 

Det har varit roligt och utmanande att vara Riksordförande i KAF och jag tackar 

mina systrar i styrelsen för stöd och för många roliga stunder. Jag önskar vår nya 

Riksordförande, Helene Carlbäck, lycka till med det fortsatta arbetet. Hon 

kommer säkert att utföra det med bravur. 

 

 

Catherine Dahlström 
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Tidigare stipendiater rapporterar 
 

 

Astrid Norén-Nilsson – Siri Jacobsons stipendium 2010 
 

I år är det exakt 20 år sedan demokratiska val återinfördes i Kambodja. I slutet 

av juli hölls val för den femte mandatperioden, med det kanske mest 

överraskande valresultatet sedan dess. Regeringspartiet Cambodian People’s 

Party (CPP) sitter visserligen kvar vid makten, men har minskat kraftigt medan 

oppositionen vuxit sig stark. Situationen är spänd i huvudstaden Phnom Penh. 

Det talas om en ’kambodjansk vår’, samtidigt som regeringspartiet har kallat in 

militär. 

 

Den forskning som jag utfört med stöd av KAF visar på nya sätt att förstå 

situationen. Våren 2010 beviljades jag stipendium från Siri Jacobsons 

minnesfond, för min forskning som doktorand vid University of Cambridge. 

Min avhandling undersöker den nya politiska kontext som vuxit fram i 

Kambodja sedan landets första flerpartival 1993 och återinförandet av en 

konstitutionell monarki samma år. Sedan dess har Kambodja präglats av ett 

trefaldigt skifte: från krig till fred, från planekonomi till marknadsekonomi, och 

från auktoritärt styre till demokrati. Min doktorsavhandling undersöker olika 

politiska projekts visioner av nationens politiska innehåll sedan 1993, och knyter 

diskurs till reella politiska skeenden. Istället för att som en majoritet av tidigare 

forskning jämföra situationen i Kambodja gentemot internationell demokratisk 

standard, tar den som sin utgångspunkt inhemska politiska aktörers egna 

föreställningar och diskurser. Därigenom identifieras ett hittills odokumenterat 

landskap av inhemska demokratiska föreställningar och en debatt om vad 

demokrati måste innebära i Kambodja, som skiljer sig från den 

liberaldemokratiska modellen. 

 

Siri Jacobsons stipendium var oerhört värdefullt då det tillät mig att genomföra 

en andra period av fältstudium i Kambodja maj-oktober 2011. Under denna 

period intervjuade jag medlemmar av fyra grupperingar: CPP, den demokratiska 

oppositionen, den kungliga familjen och politiska rojalister, samt före detta 

Khmer Rouge-revolutionärer boende längs den thailändska gränsen. Dessa 

intervjuer inbegrep premiärminister Hun Sen (en av de få som han någonsin 

givit till en akademiker), rojalistledaren Norodom Ranariddh, och (i Paris) 

oppositionsledaren Sam Rainsy. 

Dessa samtal var oumbärliga för att göra rättvisa åt grundtanken för min studie: 

att ge röst åt politiska aktörer som har haft avgörande betydelse för sin nation 

men trots detta lämnats utanför akademiska studier. Genom att dokumentera 

denna fängslande fas i Kambodjas politiska utveckling inifrån, tecknar 
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avhandlingen en unik bild av ett komplext politiskt skeende. Utöver det 

akademiska värdet av detta, hoppas jag att min avhandling skall kunna bidra till 

en bättre förståelse internationellt av Kambodjas politiska utveckling. Jag har 

publicerat artiklar som bygger på denna forskning i akademiska tidskrifter som 

Journal of Southeast Asian Studies och Peace Review, och arbetar nu med att 

göra om avhandlingen till ett bokmanuskript. 

 

I januari i år disputerade jag, och i oktober påbörjar jag en ny forskartjänst vid 

Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies i Leiden. 

Där kommer jag att inleda en ny studie av föreställningar om demokrati, 

medborgarskap, och nationalism bland den kambodjanska befolkningen i stort. 

Sammantaget hoppas jag att min forskning kan ge oss en bättre förståelse av den 

omvälvande tid Kambodja befinner sig i, och vilken fortsatt utveckling vi kan 

vänta oss. 

 

Astrid Norén-Nilsson 

 

Sandra Nilsson – Karolina Widerströms stipendium 2011 
 

Var i människokroppen gömmer sig spridningsformerna av malariaparasiten? 

 

Malariaparasiten Plasmodium falciparum sprids via myggor och dödar varje år 

en miljon människor. Barn och gravida kvinnor i Afrika står för en 

överväldigande majoritet. I människans blodomlopp kan parasiten antingen 

föröka sig asexuellt inuti de röda blodkropparna, eller utvecklas till sexuella 

spridningsstadier. Det är endast de asexuella stadierna som orsakar 

malariasymtomen, men det är de sexuella formerna av parasiten som kan 

överleva inuti myggan och därmed sprida sjukdomen vidare till nästa person. 

 

Under malariaparasitens mognad fäster infekterade blodkroppar till 

blodkärlsväggen i olika organ i människokroppen. Detta är en evolutionär 

anpassning hos parasiten för att undvika att passera genom mjälten där 

infekterade blodkroppar annars sorteras bort. Det är sedan länge välkänt att 

kärlbindning av blodkroppar infekterade med asexuella parasitstadier är en 

viktig orsak till uppkomst av svår malaria. Exempelvis är hjärnmalaria en 

allvarlig konsekvens av asexuell kärlbindning i hjärnan och kan ge upphov till 

koma och även död. Hur just de sexuella spridningsformerna av 

malariaparasiten undkommer bortsortering i mjälten är dock okänt. 

 

Genom att använda obduktionsmaterial från barn som avlidit i hjärnmalaria i 

Malawi lyckades vår forskargrupp nyligen identifiera stora mängder sexuella 

spridningsformer i benmärgen. Ett överraskande resultat var dock att endast ett 
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fåtal av dessa var bundna till benmärgens blodkärl. Spridningsformerna befann 

sig istället utanför benmärgens blodkärl, en plats där stamceller utvecklas till 

mogna röda blodkroppar. Vi noterade även att majoriteten av parasitens 

spridningsformer befann sig inuti unga, omogna blodkroppar snarare än mogna 

blodkroppar. Detta tyder på att de sexuella parasitformerna invaderat sina 

värdceller utanför blodkärlen snarare än inuti blodbanan, vilket inte tidigare 

visats för malariaparasiter. För att verifiera våra resultat genererade vi unga, 

omogna röda blodkroppar från stamceller och blandade dessa med 

malariaparasiter. Det visade sig att spridningsformerna av parasiten inte bara 

kunde invadera de unga omogna blodkropparna, utan även utvecklas och mogna 

parallellt tillsammans med sina värdceller. 

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att malariaparasitens spridningsformer 

bildas och mognar utanför blodkärlen i människans benmärg. Denna mekanism 

skiljer sig fundamentalt från hur de asexuella parasitstadierna undviker 

bortsortering av mjälten. Våra resultat öppnar upp en helt ny 

forskningsinriktning inom malariafältet och vårt mål är nu att försöka förstå hur 

parasiten tar sig igenom blodkärlen. Med hjälp av denna information skulle vi 

kunna stoppa spridningsformernas kritiska mognad utanför benmärgens blodkärl 

och på så sätt förhindra att malariaparasiten sprids, vilket i slutändan skulle leda 

till elimination av denna dödliga sjukdom. 

 

Min postdoktorsutbildning finansieras av Wenner Gren Stiftelserna. 

 

Sandra Nilsson 
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 Rapport från CIR 
 

 

Under 2012 deltog jag som Coordinator of International Relations (CIR) i 

följande internationella möten: 

 

IFUW 

IFUW anordnade en workshop i Genève där organisationen arbetade fram ett 

förslag till ny strategisk plan för organisationen. 

 

Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk (KANN) 

I juni 2012 var jag moderator i en session under ”University Women of 

Europes” kongress i Helsingfors. Under kongressen anordnade KANN 

(Kvinnliga akademikers nordiska nätverk) en workshop om gruppens framtid. 

Under ”European Conference on Gender Equality in Higher Education” i 

augusti i Bergen deltog jag i en workshop anordnad av KANN som handlade om 

tillståndet för kvinnoforskningen i Norden. 

 

I november deltog jag i ”Finlands kvinnliga akademikers” årsmöte och 90 års 

jubileum. 

 

 

Beatrice Christensen Sköld 
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Härskartekniker – föreläsning och 

workshop i Lund april 2013 
 

Till föreläsningen kom drygt 50 åhörare i en blandning av medlemmar både från 

alla aktiva kretsar och yrkesaktiva eller studerande icke-medlemmar. De hade 

samlats för att lyssna till professor Tuija Muhonen som introducerade de fem 

grundläggande härskarteknikerna (osynliggörande, förlöjligande, undanhållande 

av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam) och även 

talade om mobbing och arbetsmiljö. Efter föreläsningen var det tid till frågor 

och diskussioner och många exempel gavs på egna erfarenheter om hur 

härskartekniker förkommer på alla nivåer, medvetet eller omedvetet. Efter en 

paus med kaffe och fortsatta diskussioner påbörjades workshopen för dem som 

anmält sig. 

Föreningen hade anlitat Månteatern till workshopen med målet att belysa de fem 

härskarteknikerna och diskutera hur de skall bemötas samt hur man grundlägger 

en främjande kultur i en grupp. Tjugosex personer delades in i två 

åldersblandade grupper med två ledare från Månteatern per grupp. Inledande 

uppvärmningsövningar lättade upp stämningen i grupperna innan första scenen 

skulle övas in och presenteras. 

För varje härskarteknik hade Månteatern förberett korta situationer som 

frivilliga ur gruppen spelade upp. Scenerna användes som underlag för att 

presentera och identifiera härskarteknikerna. Diskussionerna efter scenerna 

reflekterade gruppernas tidigare erfarenheter. Det var mycket spännande att 

lyssna till råd och förslag på lösningar både på Månteaterns exempel och på de 

verkliga erfarenheter som deltagarna bidrog med. Många av scenerna 

improviserades sedan om för att reflektera kring bemötande och bygga upp en 

främjande situation i stället. 

Dagen avslutades med en buffé på kvällen med festtal och hög stämning där 

workshopen fick stort beröm för att ha fört ned teorin på ett praktiskt plan och 

byggt en grundläggande medvetenhet om härskartekniker. Många av de unga 

deltagarna uttryckte uppskattning över att det var åldersblandade grupper där de 

kunde ta del av äldres mångåriga erfarenheter. 

Det har varit en fantastisk resa att planera och genomföra dagen och få njuta av 

en lyckad dag. 

 

 

Paulina Geijer för organisationskommittén, tillika Skånekretsens styrelse 


