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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. 

 

☺ 
Vi är nu med på Facebook: https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-

Akademikers-F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts 

http://www.kvinnligaakademiker.se/
https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts
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Nyvalda Riksordföranden har ordet 
 

Kära medlem i KAF! 

 

Ett år har gått sedan förra medlemsbrevet, och kvinnors situation i världen är än 

mer brännande. Jag avstår från att ge exempel eftersom du redan vet att krig, 

terror och klimatförändringar drabbar kvinnor hårt. I Sverige hotas flickor och 

kvinnor av våld, näthat och en mediekultur som förminskar deras möjligheter att 

röra sig fritt och välja livsstil. Centrala kvinnodominerade yrkesgrupper med 

lång utbildning och ansvarsfulla arbetsuppgifter betalas fortfarande uselt, och 

pensionen blir därefter. 

   Vi kvinnor med hög utbildning har en särskilt stor uppgift i detta läge, i 

världen och i Sverige. KAF är en del av en internationell rörelse och har länge 

varit det. På årsmötet i våras beslöts om individuellt medlemskap i Graduate 

Women International som en temporär lösning då det kollektiva medlemskapet 

annars skulle spräcka vår budget. Men frågan är också vad vi kan bidra med på 

hemmaplan. Kan KAF till exempel hjälpa utlandsfödda kvinnor med akademisk 

examen att komma in på arbetsmarknaden? 

   Nationellt ingår KAF i Sveriges kvinnolobby. I år i Almedalen startade 

kvinnolobbyn en kampanj för porrfria zoner (hotell, arbetsplatser, skolor etc.) 

och för en statlig utredning om pornografins effekt på jämställdhet. Kampanjen 

har mötts med löje och förakt i de största tidningarna, även på ledarplats. Säkert 

har KAFs medlemmar kompetenser att bidra med här, och i andra frågor 

kvinnolobbyn driver. 

   Mer generellt: Vilka insatser behöver KAF göra i opinionsbildning och 

politik? Och vad har föreningen kraft och möjlighet till? Här kommer vi att 

behöva välja vad som ska prioriteras. 

   Snart har en miljon kvinnor i Sverige en eftergymnasial utbildning på minst tre 

år, av dessa är ca 20 % födda utomlands. Alla som tagit ut examen är potentiella 

medlemmar i KAF. Hur ska vi göra för att nå ut och lyssna in vad som stoppar 

jämställdheten i olika sektorer? Kanske behöver vi samarbeta mer med andra 

organisationer där akademiskt utbildade kvinnor finns. 

  Allt detta behöver diskuteras. Ju mer aktuella och verklighetsnära frågor 

föreningen driver, desto fler nya medlemmar kommer KAF att få. 

   Internt behöver vi en mer flexibel organisation och därmed viss revidering av 

stadgarna. Därför inkallas ett extra årsmöte i höst. En annan utmaning är att 

modernisera kommunikationen, internt och externt. 

…KAF har ett stort värde som forum för Kontakter, Aktioner och Förkovran i 

alla slags frågor som rör kvinnor och jämställdhet. Nu gäller det att vi slår våra 

kloka huvuden ihop och tänker framåt. Vad ska KAF vara på 2020-talet? 

 

Lisa Öberg 
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Medverkan i Nordiskt Forum för 

kvinnliga rättigheter i Malmö juni 

2014 
 

Kvinnors livsvillkor är lågt prioriterade i hela världen och begränsas av 

inskränkningar där man hänvisar till tradition, religion och kultur. Ibland också 

till ekonomi och politik. För att uppmärksamma och skapa debatt kring den 

bristande jämställdheten globalt och lokalt hölls Nordiskt Forum i juni 2014 - ett 

jättestort evenemang i Malmö organiserat av den Nordiska kvinnorörelsen. Från 

Sveriges sida var det paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby med 45 

svenska kvinnoföreningar anslutna till lobbyn som var arrangörer. Inte mindre 

än 200 organisationer i Norden stod som ansvariga för konferensen. Syftet med 

den nordiska aktionen var att uppmärksamma kvinnors rättigheter i hela världen 

och målet var att åstadkomma en framåtsyftande kraftsamling för att analysera 

läget, ta tempen på jämställdhetspolitiska utmaningar och sätta agendan för 

framtiden. Aktionen utmynnande i en ny aktionsplan i 12 punkter som 

överlämnades till FN. 

 

Nordiskt Forum bestod av utställningar, seminarier, författaruppträdanden, 

feministiska filmer, musikframträdanden, kulturarrangemang, demonstrationer, 

forskarprogram, shower, diskussioner och alla slags tänkbara upptåg. Hela 

Malmös stora mässområde kokade av liv, musik, öppna samtal och hyllningar 

till den mödosamma kamp som kvinnorörelsen fört i historien. KAF 

medverkade med en egen monter och seminarier. Tusentals kvinnor deltog i 

evenemanget. 

 

Att delta i detta forum var en härlig, häftig, glädjande och givande upplevelse 

med massor av kvinnor samt evenemang över allt. Vi hade en monter som fick 

påhälsningar av många nyfikna, ”jaså, det finns en förening för kvinnliga 

akademiker, så intressant” var en kommentar som vi fick höra många gånger. 

Våra porträtt på väggen över tidigare ordförande påminde om vår stolta historia. 

 

Under forumet höll KAF ett seminarium ”Blåstrumpor och rödstrumpor – 

Motståndsrörelser inom akademin under 1900-talet” som var välbesökt, mer än 

60 kvinnor kom. 

Att vi gjorde detta tillsammans deltagare från Stockholmskretsen såväl från 

Skånekretsen var värdefullt och roligt. Vi fick nya medlemmar tack vare vår 
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medverkan på forumet. Men också kontakt med andra kvinnor på orter där KAF 

inte längre finns. 

 

”Varje generation måste erövra jämställdhet” var något som framkom vid 

seminarium som Svenska kyrkan höll. Detta framkom också väldigt tydligt vid 

vårt eget seminarium. I början av seklet var kvinnor inom akademin – 

blåstrumporna – ständigt ifrågasatta och man ansåg att det inte var lämpligt att 

kvinnor ägnade sig åt högre studier. Risken var då stor att äktenskap valdes bort 

samt och att äggstockarna tillbakabildades. Fördomarna mot kvinnornas 

kapacitet för teoretiskt tänkande var många: ”Vad är det för fel på dessa 

kvinnors hjärnor som klarar att lära sig matematik?” Den stora frågan som KAF 

tog sig an var att arbeta för att akademiskt utbildade kvinnor skulle få rätt till 

statliga tjänster – utan denna möjlighet var studierna bortkastade. Den första så 

kallade Behörighetslagen gick igenom 1925, då en del yrken öppnades för 

kvinnor, bland annat inom skolor, universitet och sjukhus. 

 

Kvinnorna som bildade KAF har efteråt sagt ”jag minns inte att vi hade roligt i 

KAF, vi var allvarliga”. Med tanke på deras situation kan man förstå detta 

uttalande. Kvinnor inom akademin betraktades som undantag fram till 1949 då 

lagstiftningen ändrades efter lång kamp ibland annat av KAF. Kvinnor fick nu 

tillträde till i stort sett alla akademiska yrken – utom präst- och officersyrket. 

Under andra hälften av seklet började en ny era för kvinnor inom akademin, 

under den andra vågens feministiska rörelser. ”Rödstrumporna” tog plats i 1970-

talets universitetsdebatt och då gällde kvinnors kamp inom akademin andra slags 

frågor: hur skulle man förhålla sig till kvinnors underordning och erövra nya 

kunskaper, teorier och forskningsfält? Det var nu som den så 

kallade ”kvinnovetenskapen”, kunskap om, för och med kvinnor skapades. 

Dessa föregångare till genusforskning bidrog till att kvinnliga akademiker 

började ifrågasätta om den ”objektiva” vetenskapen verkligen var neutral. I 

synnerhet var den inte könsneutral eftersom kunskaper om kvinnors liv, arbeten, 

sjukdomar, kroppar, historia etc inte hade kartlagts. Rödstrumpornas strategier 

för att klara att arbeta inom den manligt styrda akademin var att organisera sig 

med andra kvinnor och försöka få till stånd egna forskningscentra. Vilket också 

lyckades. 

 

 

Christina Florin och Lena Ek 
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Jubileumsskrift KAF 110-år 

 

Vetenskap och pedagogik 
 

av Beatrice Christensen Sköld 
 

”Vetenskap och pedagogik” är ett litet häfte på 41 sidor som handlar om 

Karolina Widerström och hennes sambo Maria Aspman som folkbildare. De 

bodde tillsammans i 25 år och under denna tid genomförde de en rad projekt för 

att förbättra människors hälsa. Karolina Widerström var läkare och Maria 

Aspman lärarinna i naturvetenskapliga ämnen. Deras samlade kompetens var en 

förutsättning för att nå ut till svenska folket med undervisning i hälsolära och 

sexualhygien. För att minska barnadödligheten startade de utbildning i 

barnavård. För folkskolans barn med dålig hälsa, s.k. klena barn, introducerade 

de friluftsskolor efter amerikanskt mönster. Frisk luft, vila och regelbundna 

måltider ledde till stora förbättringar av barnens hälsa. De gav också kostråd och 

initierade en husmorsutbildning samt yrkesutbildning i husliga ämnen. 

Författare till skriften är fil. dr Beatrice Christensen Sköld, KAF: s 

tillförordnade ordförande och samordnare av internationella frågor. 

Skriften kan beställas vi e-post kontakt@kvinnligaakademiker.se eller 

mobiltelefon 0709-40 11 97. Föreningen tar ut en expeditionsavgift 30 kr om 

den ska skickas (porto + emballage). 
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Skånekretsen 80 år 

År 1934 fanns det cirka 400 kvinnor i södra Sverige som avlagt akademisk 

examen och det året bildades föreningens Skånekrets i Lund. Konstituerandet 

ägde rum den 18 mars. Lunds Dagblad hade dagen innan ett långt reportage om 

bakgrunden till kretsbildningen, baserat på en intervju med initiativtagaren, 

docenten Asta Kihlbom, som också valdes till kretsens första ordförande och 

några år senare även till riksordförande. Vid konstituerandemötet framhöll 

nationalekonomen Karin Kock, riksordförande mellan åren 1929 och 1933, att 

reaktionära krafter verkade för att åtminstone välbärgade akademiskt utbildade 

kvinnor i samhällets intresse inte borde konkurrera på arbetsmarknaden. 

Det första medlemsmötet hölls den 24 november 1934. Temat var då detsamma 

och kvällens föredragshållare talade över ämnet Kvinnan i tredje riket. Kinder 

und Küche ansågs vara det som kvinnan, oavsett utbildning, uteslutande borde 

ägna sig åt. Också denna sammankomst uppmärksammades av pressen. 

Lördagen den 29 november 2014 firade Skånekretsen sitt 80-årsjubileum. Festen 

hölls på Lunds Studentskegård, som Asta Kihlbom också tagit initiativ till och 

som stod inflyttningsklar för kvinnliga studenter år 1937. 

Till Skånekretsens 80-årsfirande hade Kristina Hallind sammanställt en trevlig 

jubileumsskrift med kretsens första protokoll, tidningsartiklar och årsberättelse.  

 


