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Välkommen till 

Kvinnliga Akademikers Förening! 
 

 

Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, är en politiskt och religiöst obunden, 

ideell förening 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 

 

 

• arbeta för att tillvarata kvinnliga akademikers intressen 

 

• främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och 

yrkesskicklighet på alla plan inom samhällsutvecklingen, såväl lokalt som 

i rikssammanhang 

 

• verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder 

 

• främja internationellt samarbete 

 

 

 

Mer information om KAF finns på föreningens hemsida 

www.kvinnligaakademiker.se eller på Facebook 

https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-

F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts  

Där finns också information om medlemskap och kretsarnas aktuella program. 

 

 

 

Riksstyrelsen:   kontakt@kvinnligaakademiker.se 

Skånekretsen:   skane@kvinnligaakademiker.se 

Stockholmskretsen:   stockholm@kvinnligaakademiker.se 

Uppsalakretsen – UKAF:  uppsala@kvinnligaakademiker.se 

Västra kretsen:   vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se 

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
mailto:kontakt@kvinnligaakademiker.se
mailto:skane@kvinnligaakademiker.se
mailto:stockholm@kvinnligaakademiker.se
mailto:uppsala@kvinnligaakademiker.se
mailto:vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se
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Kära medlem i KAF 
Här kommer några reflektioner från ordföranden, om det som händer i KAF och 

vad som är på gång.  

Fyra kretsar – och förhoppning om fler 

KAF har från och med detta år fyra livaktiga kretsar, i Lund, Göteborg, Uppsala 

och Stockholm, tack vare att Uppsalakretsen UKAF anslöt sig vid årsskiftet. Än 

gång, varmt välkomna alla Uppsala-vänner!  

 

KAF-vänner jobbar för att etablera KAF på två platser till, i Halland och i 

Umeå. Hur det arbetet fortskrider kan du följa på hemsidan 

www.kvinnligaakademiker.se  

 

Via kontaktformuläret på hemsidan får jag brev från enskilda kvinnor som 

frågar om KAF har aktivitet på deras ort. Senast var jag emellertid tvungen att 

ge ett negativt besked: ”Nej, tyvärr finns det ännu ingen KAF-krets i 

Tornedalen.” Det finns stora förväntningar på KAF, och det skulle vara fint om 

KAF i framtiden kan starta verksamhet på ännu fler platser runtom i Sverige.  

 

Medlemsantalet växer sakta men säkert. Den 1 januari i år hade KAF 350 

medlemmar. Till skillnad från många andra föreningar är KAF-medlemmarna i 

allmänhet aktiva i mötesverksamhet, forskningscirklar och andra aktiviteter. 

KAF fungerar verkligen som ett nätverk för kvinnor som har en sak gemensamt: 

en akademisk grundexamen. Sedan utvecklar kretsarna självständigt sin egen 

verksamhet, och den varierar stort i inriktning och omfattning, något som 

framgår av Meddelandebladet du just läser. 

Facebook, kvinnolöner och bristyrken 

Ett tecken på det växande intresset 

för KAF är att Facebooksidan 

Kvinnliga Akademiker stadigt får fler 

följare. Den FB-post med störst 

spridning i år (1 562 personer) 

visade foto på det skånska Pågatåg 

som döpts efter Karolina 

Widerström. Som du säkert vet 

föddes Karolina Widerström, vår 

första kvinnliga läkare, i 

Helsingborg 1856. Hon var mycket 

drivande i KAF och donerade sin 

vackra våning i Stockholm till 

riksföreningen.  

 

 
 

 

http://www.kvinnligaakademiker.se/
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Nästan ett tusen FB-användare nåddes av lönejämförelsen som lades ut mitt i 

semestermånaden juli, då det var sopstrejk på många håll. Den visar att 

förskollärare, till 96,5 % ett kvinnligt yrke, tjänar 7 000 kronor mindre per 

månad än en typisk man i sopsvängen.  

 

Facebooksidan @kvinnligaakademiker har alltså blivit en vital kontaktyta. Den 

gör Kvinnliga Akademikers Förening känd i vida kretsar och skapar intresse för 

vår målsättning och våra aktiviteter. Ett mål kan vara att kretsarna i ännu större 

omfattning börjar annonsera sin utåtriktade verksamhet även på Facebook.  

De stora kvinnoyrkena som lärare, sjuksköterska och förskollärare är 

systematiskt underbetalda. Följden har blivit en stor brist på sjuksköterskor, 

lärare och förskollärare.  Sedan många år minskar faktiskt andelen förskollärare 

på förskolor i Storstockholm på grund av det, som ett exempel.  

 

Det är alltså inte konstigt att nyheter om löner och utbildningspolitik väcker 

intresse. De kvinnliga akademikeryrkena är centrala inte bara i vården utan i 

hela samhället, och faktum är att nästan en miljon svenska kvinnor idag har en 

akademisk examen. Alla dessa är potentiella medlemmar i KAF! 

 

Förhoppningsvis kommer KAF i framtiden att upplevas som en aktör som 

tillsammans med andra agerar för rättvisa löner, fler utbildningsplatser och 

attraktiva arbetsförhållanden. KAF behöver också fler medlemmar bland 

sjuksköterskor, barnmorskor, lärare, förskollärare, socionomer och så vidare.  

Pensioner och Sveriges kvinnolobby 

Om lönerna är orättvisa så är pensionerna ännu orättvisare. Det orangea kuvertet 

har blivit en stressfaktor för kvinnor i alla åldrar. Pensionen i de stora 

kvinnoyrkena är låga. Kvinnor har i snitt 30 % lägre pensioner än män. Även 

med samma slutlön får kvinnor 2 000 kronor mindre än män per månad. En bas 

för den allmänna pensionen är numera lönen under hela arbetslivet, inte som 

tidigare de bäst avlönade åren. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll 

uttalade tidigare i år: ”Vi är inne på 15 år med den här pensionsöverenskom-

melsen, och när det gäller kvinnors utfall så har det inte riktigt blivit som man 

hade tänkt.” Det nu gällande systemet har nämligen inte bara cementerat, utan 

till och med förvärrat, könsorättvisorna.  

 

När det gäller tjänstepensionen är den usel inom många kvinnodominerade 

avtalsområden, och tjänstepensionens tekniska konstruktion driver ofta på gapet 

mellan män och kvinnor. Vårdens, skolans och omsorgens kvinnor saknar 

dessutom ofta ett ekonomiskt överskott att lägga på en privat pensionsför-

säkring, vilket alltmer ses som en nödvändig komplettering till en skral allmän 

pension och minimal tjänstepension.  
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Av dem som får garantipension, idag 7 952 kronor per månad, är 80 % kvinnor. 

Mer än 150 000 kvinnor i Sverige lever därmed under EU: s fattigdomsgräns.  

 

Med den bakgrunden föreslog KAF att pensionerna måste bli en huvudfråga för 

Sveriges Kvinnolobby, och förslaget bifölls. KAF räknar med att Sveriges 

Kvinnolobby – en kraftfull organisation med hög kompetens inom media och 

kommunikation, och hela 47 medlemsorganisationer – kommer se till att 

kvinnors orättvisa pensioner snart får den uppmärksamhet som är en 

förutsättning för att få en förändring av pensionssystemet. 

Internationellt 

Årsmötet bekräftade KAF: s utträde ur den internationella organisationen 

Graduate Women International, på grund av tidigare misskötsel och orimligt hög 

medlemsavgift. Men KAF fortsätter att vara aktivt i det Nordisk-baltiska 

nätverket för kvinnliga akademiker.  

 

Den internationella gruppen i KAF har ett värdefullt kontaktnät, och styrelsen 

tittar på frågan om KAF ska ansluta sig till någon ny organisation med 

internationella perspektiv. KAF vill förstås fortsätta att vara med och stödja 

flickors och kvinnors rätt till utbildning världen runt, och försvara kvinnliga 

akademikers rättigheter och inflytande i samhällslivet.  

 

*** 

Det var några glimtar från KAF: s verksamhet 2017. Närmast på dagordningen 

för riksföreningen står det Nordisk-baltiska mötet för akademiska kvinnor i 

Kaunas i slutet av september, med den litauiska systerorganisationen som värd. I 

oktober fyller Sveriges kvinnolobby 20-år. Det ska KAF vara med och fira!  

 

Ta gärna kontakt med mig eller någon annan styrelsemedlem om du har 

synpunkter eller idéer för vad KAF bör göra, lokalt eller centralt! Du hittar våra 

namn på KAF: s hemsida http://kvinnligaakademiker.se 

 

 

Lisa Öberg  

Riksordförande 

 

http://kvinnligaakademiker.se/
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Tidigare stipendiat rapporterar 
 

Lena Lind-Palicki – Siri Jacobssons stipendiat 2014 
 

Kvinnorörelsen har varit central i omförhandlingen av de språkliga villkoren för 

kvinnor i Sverige. Kvinnor har större makt på språkliga arenor. Feministiska 

språkfrågor, t.ex. om hen, en istället för man eller begrepp som cisperson 

diskuteras idag livligt. Men trots att vi känner till denna språkliga vändning så är 

det förvånansvärt tyst i historieskrivningen. Medlen från Siri Jacobssons 

Stipendiefond används för att identifiera aktörer som drivit feministiska 

språkfrågor inom den tredje vågens feminism, fokus på 1990-talet, och beskriva 

hur frågorna drevs.  

 

Vilka var aktörerna som drivit feministiska frågor inom den tredje vågens 

feminism under 1990-talet? 

Under den tredje vågens feminism var det framför allt de så kallade medie-

feministerna som gjorde sina röster hörda. Det startades flera nya tidskrifter som 

på ett eller annat sätt kan ses som feministiska: Darling, som från början var en 

webbtidning om populärkultur men som ganska snart fick en feministisk 

stämpel, Bleck som från början var ett uttalat feministiskt fanzine som drevs av 

Linna Johansson och som framför allt innehöll mediekritik, Bang som startades 

1991 av studenter vid Stockholms universitet och som handlar om kultur- och 

samhällsfrågor. Lena har undersökt Darling och Bleck närmare.  
 

Hur drev de frågorna? 

Dels handlade det generellt om att feminister tog plats i offentligheten. När det 

gällde Darling handlade det till stor del om att ta kontroll över produktions- och 

distributionsvillkor och att göra en tidskrift som utmanade normer om kön. I 

Bleck fanns en mer uttalad kritik och diskursiv förhandling om hur samhälleliga 

normer och en utmaning av bilden av kön i den mediala fientligheten. Bleck 

gick i dialog med andra mediala röster och kom med motkritik. Lena har 

undersökt hur den kritiken konstrueras språkligt. Kort kan sägas att Bleck 

använde ett slags metakommunikativa drag (som exempelvis självrefererande 

uttryck och intertextuella länkar) för att förhandla innebörden i begrepp, 

feministiska positioner och normer i samhället.  
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Redaktionella bidrag 
 

En hel armé av talande tungor – kvinnans röst i samhället  

 

 
 

I höstas arrangerade Skånekretsen ett välbesökt symposium om kvinnors röster, 

i den vackra Hornsbergssalen på Kulturen i Lund.  

 

Medverkande var Eva Bonde, chefredaktör för tidskriften Historiskan; Irma 

Hammar, logopedstuderande; Eva Helen Ulvros, professor i historia och 

författare. Moderator var professor emerita Inger Enkvist. Symposiet inleddes 

med att Ingrid Lyberg, ordförande i Skånekretsen av KAF, hälsade välkomna. 

Inger Enkvist presenterade därefter de närvarande, och inbjöd Irma Hammar att 

börja.  

 

Finns det en kvinnlig röst? Kvinnliga röster har ljusare läge, större röstomfång, 

mer varierande intonationer, är noggrannare i artikulationen, väljer andra ord 

och avbryter andra mer sällan. Kvinnors kortare stämband gör att de måste 

vibrera dubbelt så mycket. Efter 8 timmars arbete kan man uppskatta att 

kvinnliga lärares stämband har vibrerat 2 miljoner gånger medan manliga lärares 

stämband endast vibrerat 1 miljon gånger. En del byggnader är dessutom 

konstruerade för mäns röster, tex kyrkor, och plockar sämre upp kvinnliga 

rösters frekvenser. Ett ljusare röstläge sliter mer på stämbanden. En del kvinnor 

sänker medvetet rösten så den blir dovare för att höras bättre. För kvinnor som 

använder rösten mycket är det av stor betydelse att de vårdar rösten: använder 
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ett naturligt röstläge, medvetet undviker att pressa upp rösten för att höras bättre, 

använda röstförstärkare när situationen så kräver och vilar rösten mellan 

lektioner. Irma Hammar rekommenderar för den som är intresserad av mer 

information om rösten: ”Ape man” på National Geographic samt ”High pitched 

voice theory – Neanderthal” på BBC Science.  

 

”Jaså, ni vill veta vad Helsingborgsfrun samlat in.” Eva Helen Ulvros låter 

oss stifta bekantskap med Eva Påhlsdotter gift Wigström som levde 1832-1901. 

Denna produktiva kvinna skrev tidningsartiklar, böcker, startade 

tidningen ”Vitsippan” och samlade in en stor mängd folkminnen från Skåne-

Blekinge som ingen manlig forskare klarade av då kvinnorna hellre talade med 

henne. Hon har gett ut Skånsk folkdiktning i flera band som publicerades först 

1985.  

 

Tidskriften Historiskan ger kvinnan en historisk röst. Eva Bonde berättar att 

Historiskan är en medveten motvikt, har genusmedvetenhet, tar ett helhetsgrepp, 

tar upp både goda och ”elaka” kvinnor samt ifrågasätter historiska fördomar. 

 

 

Ingrid Lyberg och Lena Ek 
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Verksamhetsplan Stockholmskretsen 2017 
 

Stockholmskretsen (S-kretsen), som är den största kretsen inom KAF, har ett 

nära samarbete med Riks-KAF. Det gäller särskilt vården av Karolina 

Widerströms lägenhet, som används flitigt av S-kretsen. Här håller den sina 

styrelsesammanträden och medlemsmöten. S-kretsens programverksamhet 

kommer traditionsenligt att fortsätta med lägenheten som bas. Det innebär att 

ungefär tre till fyra medlemsmöten kommer att hållas i lägenheten. Vårens sista 

medlemsmöte är en vårutflykt, och höstens sista är en julfest.  

 

Till medlemsmötena bjuds olika föredragshållare in för att berätta om sin 

forskning eller om publikationer av olika slag. Gemensamt för dessa är att de 

ska ha en tydlig anknytning till föreningens syfte att öka förståelsen och intresset 

för kvinnliga akademikers eller yrkesverksamma akademikers verksamheter och 

samhällsengagemang. S-kretsen kommer under verksamhetsåret att medverka i 

två större evenemang. Det ena gäller initierandet av studiecirklar och det andra 

att delta i förberedelserna att väcka debatt om pensionsfrågan. 

Under året ska S-kretsen söka initiera en eller två studiecirklar om Karolina 

Widerström och hennes samhällsengagemang inte endast som läkare utan även i 

andra frågor, som då var aktuella för att stärka kvinnors ställning i samhället. 

Detta gäller särskilt frågan om kvinnlig rösträtt till riksdagen. Det är nu snart 

100 års sedan den rösträttsreform genomfördes som gav svenska kvinnor denna 

rättighet. Karolina Widerström var engagerad i denna fråga, vilket vi särskilt 

kommer att uppmärksamma. Studiecirkelverksamheten är tänkt att äga rum i 

lägenheten. Deltagare från andra kretsar är också välkomna att delta i den mån 

de har möjlighet till detta. Avsikten är att söka medel från Stockholms 

Arbetareinstitutsförening för att kunna arvodera en eller två studiecirkelledare.  

 

Under åren 2018-2021 kommer de svenska kvinnornas rätt att rösta i 

riksdagsvalen att uppmärksammas på olika sätt. Redan under detta 

verksamhetsår kommer S-kretsen att söka samarbete med myndigheter och 

organisationer så som Stockholms stadsarkiv och stadsmuseum för att 

tillsammans med dem genom olika evenemang uppmärksamma detta 100-

årsjubileum. I det sammanhanget kan även lägenheten komma till användning 

för visningar och föreläsningar etc. Under hösten finns planer på att tillsammans 

med Sveriges kvinnolobby uppmärksamma och debattera pensionsfrågan med 

utgångspunkt i hur de nuvarande villkoren och bestämmelserna gravt 

missgynnar många kvinnor. Här räknar medlemmar från S-kretsen med att 

kunna ingå i förberedelsearbetet för detta. Under 2017 kommer S-kretsens 

hemsida att tas om hand på ett professionellt sätt av Camilla von Heijne, som 

under våren 2016 genomgått en Wordpress-kurs. 

 

Ann-Katrin Hatje 
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Var är den feministiska forskningspolitiken? 
 

I höstas höll Stockholmskretsen, riksstyrelsen, Kvinnolobbyn och ABF en 

välbesökt debattkväll omskriven i Läkartidningen (Ström M, 2016-12-02). 

Inbjudna var: Agnes Wold (professor), moderator Karin Åmossa (chefsutredare 

SULF), Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och 

forskning), Carl Tham (fd utbildningsminister) och Carl Jacobsson 

(samordningsansvarig jämställdhetsarbetet Vetenskapsrådet). Debatten leddes av 

Karin Åmossa. Alla i panelen var eniga om att forskningsvärlden är ojämlik, att 

bedömningsprocessen är fördomsfull och orättvis även om myndigheter och 

forskningsråden arbetat för att ge bättre balans mellan kvinnor och män. 

Kvinnor måste även idag publicera betydligt fler artiklar för att få samma 

meritering som män. Under 1997-2001 blev situationen något bättre, men sen 

kom excellenssatsningen som överfört 1,5 miljarder från kvinnlig forskning till 

manlig. Agnes Wold menade att: ”Excellenssatsningen har satt Tony Soprano i 

forskningsråden, ljugandet har satts i system.” 

 

Helene Hellmark Knutsson berättade att regeringens jämställdhetspolitik inom 

forskning och högre undervisning strävar mot att få in fler kvinnor till högre 

tjänster inom universiteten. Men ändå är många länder bättre när det gäller 

andelen kvinnliga professorer, tex Thailand. Sverige har också fått signaler från 

andra länder som reagerat över att vi som säger oss bo i ett jämställt land inte 

har fler kvinnor som söker medel utanför landet och att den forskning som 

kvinnor från Sverige söker för är så mycket bättre än den forskning som män 

från Sverige söker för. ”Det är pinsamt för Sverige att vi inte presterar bättre när 

det gäller tjänster och forskningsmedel till kvinnor.” menade Helene Hellmark 

Knutsson. ”Det är inte heller acceptabelt med skräddarsydda tjänster som oftast 

går till män.” Regeringen ser således problem med fördelningen av 

forskningsmedel men vill ändå inte ta bort excellenssatsningen.  

Ministern bekräftar också att det finns ett stort strukturellt manligt motstånd 

inom universitetsvärlden mot en jämställd forskningsvärld som visar sig i 

praktiken. Hon höll med om att excellenssatsningen inte gett bättre forskning 

utan samlat medlen på några få forskare och att den svenska forskningen därför 

gått tillbaka. 

 

Vetenskapsrådet har arbetat med att bli mer jämställda och ställt krav på 

universiteten, då har också fler kvinnor sökt medel. ”Vi har arbetat med att 

analysera varför andelen män som får bidrag är större än andelen kvinnor som 

får bidrag och vi har jobbat med självbilden att vi inte är objektiva.” menade 

Carl Jacobsson. Detta lett till att andelen kvinnor som fått forskningsanslag från 

Vetenskapsrådet har ökat 

 

Christina Florin och Lena Ek
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Pensionsfrågan är högaktuell 

 

Sveriges Kvinnolobby har skrivit ett yttrande till Regeringens Pensionsgrupp 

(Ds 2016:1). I detta yttrande framgår att Regeringens Pensionsgrupp inte alls har 

med någon jämställdhetsanalys eller något jämställdhetsperspektiv. Detta trots 

att Pensionsgruppens egen analys visar att kvinnor i genomsnitt har 30 % mindre 

pension än män. 

 

Högre utbildning förhindrar inte att kvinnor får en lägre pension än män med 

hög utbildning. Det framgår i Kvinnolobbyns yttrande att högutbildade kvinnor 

missgynnas i nuvarande pensionssystem. Tjänstepensionen antas bli en allt 

viktigare del av pensionen framöver och en god tjänstepension kräver att man 

har ett yrke där man mäktar med att arbeta heltid hela tiden. I yrken med social 

kontakt, s.k. kontaktyrken, löper kvinnor med hög utbildning risk att inte orkar 

arbeta heltid ända fram till 65 års ålder. Sveriges Kvinnolobby föreslår en 

reformering av tjänstepensionen så att dess konstruktion inte fortsätter att gynna 

män på bekostnad av kvinnor. En höjd pensionsålder kommer ytterligare att 

sänka kvinnors pension när arbetslivets krav sliten ner en i förtid. Insatser i 

kontaktyrken krävs för att man ska mäkta med dem hela arbetslivet. 

 

Ett helt arbetsliv ska löna sig även för kvinnor!  

 

Var är den feministiska pensionspolitiken? 

 
 

Lena Ek 

 


