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Call for papers 
Inbjudan till workshop 

ENTER Forum 

Inbjuder till workshop om 

Tema: Politik, Företagande och Genus 

 

Varje dag översvämmas vi av nyheter som analyserar länders och världens ekonomiska tillstånd. Ett 

centralt och ofta förekommande tema är företagens och hela realekonomins betydelse och bidrag till 

vår försörjning på kort och lång sikt. Frågor som rör företagande, främjande av entreprenörskap och 

innovationer, samt tillväxt har alltid spelat en central roll i politiken på alla upptänkliga nivåer. 

På många sätt är frågor som rör företagande och näringslivet en spegelbild av samhället. Inom ett 

flertal vetenskapliga fält studeras ekonomiska, näringslivs- och företagsfrågor utifrån ett varierande 

antal perspektiv, men det är enbart under de senaste decennierna som forskare har kommit att 

ifrågasätta den bild som forskningen har reproducerat såsom könsneutrala berättelser över 

ekonomiska processer och strukturer. Faktum är att frågor som rör företagandet, entreprenörskap 

och näringslivet utgör utmärkta fält för att studera genusfrågor i sin bredaste definition.  

Dagens genusforskning omfattar nästan uteslutande frågor som för kvinnor och kvinnors möjligheter 

till företagande och deltagande i arbetskraften. Andra frågor som: Hur påverkar genusstrukturer (i 

den breda bemärkelsen) den nationella, regionala och lokala utvecklingen?  Har ännu inte tillfullo 

besvarats och det finns ett stort kunskapsgap gällande den påverkan som genusstrukturer och 

genusfrågor, produceras, reproduceras, gestaltas inom näringslivet och den roll genusfrågor fyller i 

socioekonomisk utveckling i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.  

Under workshopen kommer vi att i ett historiskt, samtida och/eller rumsligt perspektiv kunna belysa 

någon av följande (eller relaterade) frågor: 

 På vilket sätt kan näringslivets och företagandets genusstrukturer gestaltas? 

 Hur påverkar tillväxtpolitik på makro-, meso- och mikronivå genusstrukturer inom 

näringslivet? 

 Hur påverkar regional och lokal politik företagandets villkor, särskilt småföretagandets 

villkor? 
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 Hur påverkar genusstrukturer direkt och indirekt tillväxt i olika regioner och länder? 

 Hur påverkar genusstrukturer utnyttjande av naturresurser? Och omvänt, hur påverkar 

utnyttjande av naturresurser genusstrukturer? 

 Vilka institutioner, mönsterbundenheter och andra synliga och osynliga strukturer präglar 

genusstrukturerna i det ekonomiska livet? 

 Vilka förändringsprocesser gällande exempelvis genuskodning kan vi lära av? 

 

Workshopens resultat kommer att mynna ut i en bok under ovannämnda tema. Inbjudan riktas till 

dig som är antropolog, ekonomisk historiker, etnolog, företagsekonom, genusvetare, geograf, 

historiker, miljövetare, nationalekonom, statsvetare, samt andra relevanta discipliner.  Boken 

”Politik, företagande och genus” kommer att ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och 

Geografi under 2016. Deltagandet i workshopen är kostnadsfritt. 

 

Tidtabell/relevanta datum:  

25 november   Abstracts (2 sidor) 

11 december   Workshop med deltagarna på EnterForum 

1 mars   Deadline full papers första version 

15 mars   Feedback första version 

15 april   Deadline åtgärdade papers 

30 maj   Fullt manus 

30 augusti   Start sättning 

15 oktober   Boklansering 

För frågor och anmälan kontakta: 

Paulina Rytkönen, 08-6084109 paulina.rytkonen.@sh.se  

 

https://ebox.su.se/owa/redir.aspx?C=ak68IgMGNku4Dn5YIY2HeJvU0kqR19EIyYXNWGqmwa7XcV86MWjiQjcR46sqZSv_-qgakILvMx4.&URL=mailto%3apaulina.rytkonen.%40sh.se

