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Även om genusforskningen på många sätt har 
verkat i osäkra tider under en längre period, 
ställer det nuvarande läget genusforskningen 
inför särskilda utmaningar. En pandemi har 
förstärkt sociala, ekonomiska, politiska och 
hälsorelaterade ojämlikheter över hela världen. 
Institutioner för genusforskning hotas av ny-
konservativa och populistiska rörelser; dessutom 
ifrågasätts den kritiska genusforskningen i allt 
högre grad i offentligheten.

Samtidigt har genusforskningen bidragit till att 
forma hoppfulla visioner om framtiden. Löftet 
om en feministisk värld har inte bara inspirerat 
forskare, aktivister och samhällsaktörer utan 
har även haft en direkt påverkan på många 
människors livsmöjligheter. Vi ser också att 
spänningarna kring genusforskningen har mins-
kat i vetenskapssamhället och idag finns genus-
forskning och feministisk teori integrerad i en 

rad av ämnen. Genusforskningen har förändrat 
vad som räknas som kunskap, hur samhällen 
byggs och hur enskilda liv värderas.

Centrum för genusforskning vid Karlstads uni-
versitet bjuder in till g22, den femte nationella 
konferensen för forskning i genusvetenskap 
och genusforskning i andra discipliner. Dyna-
miken mellan osäkra tider, hoppfulla framtider 
och kritiska perspektiv på historien kommer 
att utgöra samlande tematik för konferensen. 
Vi hoppas få se gedigen empirisk forskning, 
djupgående metodologiska reflektioner och 
teoretisk uppfinningsrikedom i diskussioner om 
genusforskningens möjligheter och utmaningar. 
Särskilt uppmanar vi till transdisciplinära an-
greppssätt som undersöker kunskapens situerade 
praktik. Vilka är den kritiska genusforskningens 
utmaningar idag?

Vi vill också uppmärksamma temporalitet som 
tema inom kritisk forskning i bredare bemärk-
else. Forskare i flera discipliner har skärskådat 
de temporala ramverk som formats inom moder-
niteten och hur de samverkar med kategorier 
som ras, sexualitet, genus, funktionalitet och så 
vidare. En annan strömning har undersökt de 
politiska aspekterna av hur genusforskningen 
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och feministisk teori berättar sin egen historia. 
Om konferensen strävar efter att forma hopp-
fulla framtider, vilka förståelser av temporalitet 
är sammanflätade med en sådan vision? Vad 
har det för implikationer för ett kritiskt för-
hållningssätt till historien?

Vi välkomnar bidrag som kan, men inte måste, 
relatera till följande teman:

• Erfarenheter från pandemin
• Aktivism och socialt engagemang i samtida 

och historiska perspektiv
• Relationen mellan genusvetenskap och 

genusforskning i andra discipliner
• Postkoloniala och transnationella feminismer
• Ras, rasism och anti-rasism
• Teknologi, digitalitet, sociala/medier
• Klimat, ekologi, posthumanism och det 

icke-mänskliga
• Hälsa, sjukvård, medicin
• Femininitet och maskulinitet
• Trans*, icke-binära, lesbiska, bög-, bisexuella, 

queera, intersexuella och heterosexuella liv
• Jämställdhet och jämställdhetsintegrering
• Ekonomi, marknad, organisation
• Utbildning

Vi välkomnar förslag på panelsessioner, runda-
bordssamtal och presentationer av papers. Vi 
vill också uppmana er att skicka in förslag på 
mindre traditionella format, till exempel utställ-
ningar, performances och teaterföreställningar 
som utmanar forskningens traditionella former.

Språk
Konferensen är tvåspråkig och det är möjligt att 
göra presentationer på svenska eller engelska. 
För att underlätta för dem som inte förstår båda 
språken, kommer varje session äga rum antingen 
på svenska eller engelska.

Tidsplan
• 6 december 2021: sista dag att 

skicka in förslag på panelsessioner
• 31 januari 2022: sista dag att 

skicka in abstracts
• 31 mars 2022: beslut om  

antagning av abstracts
• 15 april 2022: registreringen öppnar
• 31 maj 2022: sista dag att registrera  

sig för medverkande forskare
• 15 september 2022: sista dag att 

registrera sig för övriga deltagare

Att skicka in ett bidrag
Alla abstracts skickas in via hemsidan 
kau.se/g22.

Kontakt
Om du har några frågor skriv till oss på 
g22@kau.se.

Varmt välkomna!
Organisationskommittén g22 genom

Ulf Mellström 
professor och föreståndare för Centrum för 
genusforskning, Karlstads universitet

Tara Mehrabi
lektor i genusvetenskap, Karlstads universitet

Johanna Sjöstedt
koordinator g22, Karlstads universitet
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