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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 

universitets- eller högskoleutbildning 

 

• att arbeta för bra villkor för akademiskt utbildade kvinnor på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet 

 

• att verka för jämn fördelning av forskningsresurser och samhällsresurser 

 

• att lyfta fram kvinnors prestationer och villkor genom 

seminarieverksamhet och offentliga möten 

 

• att värna det kvinnohistoriska arvet som föreningen representerar 

 

• att dela ut och förmedla nationella 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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En tf:s tankar 
 

Det är brukligt att KAF:s ordförande skriver de inledande orden till 

Meddelandebladet. Dessvärre avgick Helene Carlbäck, sittande ordförande 

fr.o.m. 2012, av hälsoskäl i mars detta år. Då inga villiga kandidater hittats har 

jag som tidigare var vice ordföranden blivit tillförordnad ordförande, dock 

längst till den 15 september. 

Det gångna året har varit fullt av aktiviteter. Antalet medlemmar stiger 

långsamt, allt för långsamt. Av organisationen återstår egentligen bara två till 

fullo fungerande kretsar. I Göteborg finns en aktiv programkommitté, men ingen 

riktig kretsorganisation. Därför är det naturligt att styrelsen börjat diskutera hur 

KAF ska få en mer ändamålsenlig organisation. En arbetsgrupp bestående av tre 

personer har arbetat sig igenom stadgarna och kommit med ett förslag till ny 

organisation. 

Arbetsgruppen har konstaterat att det är idag mycket svårt att få ihop en 

riksstyrelse och i vissa fall också en kretsstyrelse. Hur ska då en modern 

förening se ut? Kan vi minimera antalet kretsar? Finns det andra möjligheter? 

De två kretsar som återstår Skåne och Stockholm, fungerar bra, det vore synd att 

upplösa dem. I de flesta andra länder är våra systerorganisationer federationer, 

dvs. förbund av olika mindre föreningar. Kanske en sådan modell också skulle 

passa i Sverige?  Då skulle de två kretsarna kunna vara kvar. I resten av i landet 

skulle vi kunna ha enskilda medlemmar eller grupper som är ansvariga för den 

lokala programverksamheten. Göteborgs aktiva programgrupp är ett bra 

exempel på att det kan fungera. Även nätverk av högskoleutbildade kvinnor 

skulle kunna ansluta sig till KAF. Förbundet skulle ledas av en styrelse, vars 

ledamöter skulle representera de olika medlemsorganisationerna (motsv.). 

På årsmötet, den 6 april i Göteborg, beslutades att tillsätta en ny arbetsgrupp 

som skall fortsätta arbetet med ett förslag till ny organisation och även upprätta 

en arbetsordning för styrelsen. Nuvarande stadgar är alltför omfattande och 

svårtydda. Ett krav är att ha enkla stadgar och att mer detaljerade anvisningar i 

stället finns i arbetsordningen för styrelsen. 

För att ändra på KAF:s organisation krävs beslut av två årsmöten, varav ett bör 

vara ordinarie årsmöte. 

 

Nu önskar jag alla våra medlemmar ett gott nytt verksamhetsår och en ny 

ordförande så snart som möjligt. 

 

 

Beatrice Christensen Sköld 
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Tidigare stipendiater rapporterar 
 

Agneta Rydberg – Karolina Widerströms stipendium 2011 
 

Svep-VEP – En ny metod för syntestning av små barn 
 
Redan från nyföddhetsperioden kan man undersöka synskärpan med den sk 
preferential looking (fixationspreferens)-metoden. Denna beteendevetenskapliga 
metod är dock inte helt tillförlitlig. Resultaten från min avhandling ”Assessment 
of visual function with particular emphasis on testing methods for young 
children” 1998, visade att ingen av de nu existerande metoder för att testa  synen 
hos barn under ca 3 års ålder är tillförlitliga.  
 
Vid ”Smith Kettlewell Eye Research Institute” i USA har man under en längre tid 
undersökt barns synskärpa med ”VEP” (visual evoked potentials). VEP är en 
metod som innebär att elektrisk aktivitet i hjärnan registreras som svar på en 
visuell stimulering. Vid en VEP-undersökning placeras elektroder på huvudet 
över nackloberna där synbarken sitter och synsystemet stimuleras med upprepade 
ljusblixtar eller mönsterpresentationer. Det är en enkel, objektiv, smärtfri och 
ofarlig metod och bedömningen av funktionen i synbanorna grundar sig på de 
elektriska potentialer som registreras. Genom att stimulera med rastermönster 
med varierande spatial frekvens (olika fint graderade randmönster, som 
kan ”översättas” till olika synskärpor) kan man avgöra vilken som är den högsta 
spatiala frekvensen (mest fingraderade mönster) som kan generera en VEP-
signal, och på så vis få ett mått på synskärpan. Vid stimulering av detta slag krävs 
dock att patienten fixerar mönstret, vilket är jobbigt om undersökningen tar för 
lång tid. För att kunna göra denna registrering under en rimlig tid har en speciell 
metodik utvecklats, Svep-VEP. Vid Svep-VEP visas under cirka 10 sekunder 
ränder i olika storlekar. Registreringen upprepas ett antal gånger och med hjälp 
av ett datorprogram plottas svarsamplituden som funktion av rastermönstrets 
frekvens och synskärpan kan bestämmas. 
 
Efter att jag auskulterat en månad vid ”Smith Kettlewell Eye Research Institute” i 
San Fransisco, USA, inköptes den första Svep-VEP-apparaturen. Undersökning 
med Svep-VEP har nu gjorts på ett 50-tal normalseende vuxna personer samt 
barn i olika åldrar vid neurofysiologiska kliniken vid Huddinge sjukhus. 
Resultaten visar att relativt distinkta svar kunnat erhållas hos vuxna. Resultaten 
hos små barn har varit mer varierande och ibland ej säkert bedömbara och 
metodiken kunde inte sin dåvarande form, användas i klinisk rutin hos barn. En 
ny apparatur har nu inköpts med vilken vi hoppas på att mer tillförlitliga svar ska 
erhållas. Det är mycket angeläget att finna en tillförlitlig undersökningsmetod för 
upptäckt av synnedsättning så tidigt som möjligt hos små barn för att kunna sätta 
in adekvat behandling och habilitering. 
 
Det är således med stor tacksamhet jag emottagit Karolina Widerströms 
stipendium så att arbetet med denna metodik kan fortsätta och vidareutvecklas. 
 
 
Agneta Rydberg 
Ortoptist, docent, universitetslektor 
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Jenny Nilsson – Siri Jacobsons stipendium 2012 
 
Jag, Jenny Nilsson, hade förmånen att som doktorand vid Stockholms 

Universitet ta emot KAFs stipendium från Siri Jacobssons Minnesfond under år 

2013. Tack vare det generösa stipendiet hade jag möjlighet att åka till London 

och vistas vid Institute of Education under tre månader (feb-maj) som en del av 

mitt forskningsarbete. Syftet med vistelsen var att ta del av den ledande 

forskning som bedrivs om mitt avhandlingsområde – nyanlända barn och 

ungdomars introduktion och mottagande i skolan och få tid för och inspiration 

under bearbetningen av mitt nytt insamlade material. 

 

Tiden i London visade sig vara mycket värdefull för de kontakter som jag 

etablerade med forskare, framför allt vid Institute of Education men även andra 

lärosäten, vilket bl.a. har genererat ett mer långsiktigt samarbete och deltagande 

i en gemensam konferens i aug 2014. Vistelsen gav också den arbetsro som jag 

behövde för att bearbeta mitt material och med nyvunnen inspiration skrev jag 

under dessa månader min första artikel som senare under året blev publicerad i 

International Electronic Journal of Elementary Education. Fullständig referens 

till artikeln är: Nilsson, J. & Axelsson, M. (2013). “Welcome to Sweden”: 

Newly Arrived  Students’ Experiences of Pedagogical and  Social Provision in 

Introductory and Regular  Classes. International Electronic Journal of 

Elementary Education, 6(1), 137–164. Efter återkomst till Sverige höll jag ett 

anförande om min tid i London för KAF:s Stockholmskrets. 

 

Ett varmt TACK till KAF och Siri Jacobssons minnesfond för att ni gav mig 

möjligheten att genomföra denna vistelse vid Institute of Education i London! 

 

 

Jenny Nilsson 
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Rapport från CIR 
 

 

KANN 

 

Kvinnliga Akademikers Nordiska nätverk har under 2013 haft en workshop 

tillsammans vid IFUW: s konferens i Istanbul. Workshoppen hade title: Methods 

for encouraging and setting women, in particular migrant and immigrant 

women, on the path to leadership positions. 30 personer kom till workshoppen 

och en livlig diskussion följde de tre inläggen Finland, Norge och Sverige. Det 

som särskilt intresserade var den norska Hardalandmodellen. 

 

IFUW 

 

IFUW: s kongress/Konferens som hålls vart tredje år, hölls i Istanbul 16-21 

augusti 2013.  Det fanns två förslag till ny organisation och nya stadgar samt tre 

ordförande kandidater. Det ena förslaget till ny organisation gick ut på att lägga 

ut hela administrationen på ett kommersiellt företag i Bryssel, det andra 

förslaget utgjorde en modifiering och förenkling av hittillsvarande stadgar, där 

medlemsorganisationerna skulle få större inflytande. Det senare förslaget som 

Catherine Bell, Sydafrika IFUW: s kassaförvaltare hade utarbetat med den nya 

kanslichefen Danielle Castle fick övervägande majoritet. Vid ordförande valet 

fick Catherine Bell också flest röster.  

Två hela dagar ägnades åt intressanta seminarier och workshoppar. Den turkiska 

motsvarigheten till KAF imponerade. De hade fått in respengar till två kvinnor 

från Afghanistan och två kvinnor från Pakistans genom att ordna basarer och 

loppisar. Den som är intresserad av att läsa seminariepapper och andra 

dokument från konferensen kan gå in på IFUW: s hemsida www.ifuw.org 

 

 

Beatrice Christensen Sköld 
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Debatt om ”Kunskap, flickor och 

rättigheter” i Stockholm 
 

KAF: s inbjudan till en debatt om skolans roll i integrationen den 5 nov lockade 

ett stort antal intresserade åhörare till ABF. Temat för kvällen gällde de flickor 

som lever under stark kontroll av sina föräldrar och därför inte har samma 

rättigheter som andra ungdomar i val av skolämnen, idrott, fritid, nätverk, 

partner, sexuell identitet osv. Hur ska skola och utbildning kunna bli en fristad 

för dessa elevers självständighet och möjligheter på arbetsmarknaden? 

 

Religionsfilosofen Kirsten Grönlien Zetterqvist inledde med en genomgång av 

det teoretiska ramverk av patriarkala tankemönster som ligger bakom att många 

utlandsfödda flickor i Sverige får en annan slags skolgång än sina svenska 

kamrater. Trots att skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart 

och kunna delta i samhällslivet i ansvarig frihet tar vissa skolor hänsyn till 

föräldrarnas vilja och ”befriar” flickorna från en del ämnen. Det betyder i 

slutändan att de inte får full behörighet till gymnasium och högre studier. 

Grönlien Zetterqvist gav exempel på vilken stor betydelse skolan kan ha om för 

att ge dessa flickor tillgång till en annan värld och framför allt till konkret hjälp 

att komma i kontakt med olika myndigheter. 

 

Därefter talade Iman Hussein, samordnare inom våld i nära relationer i 

Gävleborgs län, om kunskapens betydelse för flickors och unga kvinnors 

framtidsutsikter. Vi fick följa några unga utlandsfödda kvinnors utbildningsgång 

där varje steg på kunskapstrappan ledde till större och större möjligheter i det 

svenska samhället. Med kunskaper följde också självförtroende, 

subjektsutveckling, framtidstro och integritet för individen. 

 

Våra inbjudna föreläsare var inte bara fascinerande och kunniga föreläsare. I den 

diskussionstimme som följde fick publikens frågor och kommentarer 

uttömmande och problematiserande svar. Många i publiken ställde sig frågande 

till hur skolorna kunde frångå läroplanens intentioner. Det är ingen lätt fråga att 

ta ställning till vad som skall väga tyngst: föräldrarnas rätt att uppfostra sina 

barn efter sina ideal eller det svenska skolsystemets rätt att ge alla tillgång till 

demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Intresset för ämnet visade sig så stort att 

samtalsledaren Helene Carlbäck från KAF till slut fick uppmana alla att nu 

måste vi faktiskt gå hem. 

 

 

Christina Florin 

 

http://kvinnligaakademiker.se/wp/kunskap-flickor-och-rattigheter/
http://kvinnligaakademiker.se/wp/kunskap-flickor-och-rattigheter/

