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Inledning

Helena Hemmingsson hälsar alla välkomna och inleder mötet. Hon berättar kort om
Linköpings Universitet och de tre campus-områdena.

En presentation av alla deltagare och vad som är aktuellt vid respektive orter, äger rum.

Rapport från arbetsgruppen för Göteborgs-seminariet hösten 2014
Arbetsgruppen (Inger Berndtsson, Elisabeth Olin, Lennart Sauer, Kim Wickman, Magnus
Tideman) ger en lägesrapport. Inbjudan har skickats ut och vid sista anmälningsdag
hade 23 doktorander samt 18 seniora forskare anmält intresse att presentera papers. De
allra flesta papers har ett hum-sam perspektiv medan några har ett medicinskt
perspektiv. Efter en diskussion om vad detta betyder för organiserandet av sessionerna
– konstaterades att även om de flesta papers rör samhälls-/beteendevetenskaplig,
humanistisk forskning så är det viktigt att inte exkludera andra forskningsinriktningar.
Viktigt med inkludering av många perspektiv då handikappforskning t ex ofta är tväroch/eller mångvetenskaplig. Efter att ha diskuterat detta lämnade nätverksmötet till
arbetsgruppen att besluta i frågor om inkludering/exkludering och organiserande av
sessionerna.
Ett besked till alla som ansökt om att få presentera sina abstracts kommer skickas ut i
slutet av april/början av maj. Där ska det framgå vilken typ av kommentarer man kan
förvänta sig samt annan praktisk information.

En fråga som ställdes rör dokumenteringen av seminarierna. Kommer en abstract-bok
sammanställas? Kan man lägga ut en pdf på nätverkets hemsida med abstracten?

Arbetsgruppen lovar att ta med sig frågan i den vidare planeringen.

En annan fråga som togs upp var hur nätverksmötet kommer organiseras och vad det
innebär för kontaktpersonernas möjlighet att delta – som inte skickat in ett paper. Det
konstaterades att det bara är presentatörer av abstract och kommentatorer av abstracts
som ska vara med på abstract-sessionerna. Däremot kommer programmet rymma flera
föredrag.

Efter en rast återkom arbetsgruppen med ett förslag att nätverksmötet hålls i anslutning
till föredragen, d v s onsdag den 12 november från lunchtid till och med middag. Alla
som deltar i nätverksmötet kan alltså ta del av lunch, föredrag, nätverksmöte
samt middag den 12 november.
Med denna lösning var nätverket nöjd. Karin Jöreskog kommer skicka ut inbjudan inför
nätverksmötet den 12 november i sedvanlig ordning.
Preliminärt program för båda dagarna blir (det fetstilta är öppet för alla som deltar i
nätverksmötet).

Onsdag 12 november
9.30 Registrering och kaffe
10.00 -10.30 Introduktion & presentation & praktiska frågor
10.30 -11.30 Paper sessioner
11.30- 12.30 Paper sessioner
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Plenarföreläsning Christin Bigby, Australien
14.30 – 15.30 Plenarföreläsning, Inclusion and diversity, Shelia Riddell, Skottland
15.30 – 16.00 kaffe
16.00 – 17.00 Nationellt nätverksmöte
19.00 Middag
Torsdag 13 november
8.30 -11.00 Sessionerna fortsätter
9.30 – 10.00 Kaffe
11.00- 12.00 Sessionerna fortsätter
12.00–13.00 Lunch
13. 00 – 14.00 Sessionerna fortsätter
14.00–15.00 Information och diskussion om publicering och publiceringstrender.
Redaktionen för Scandinavian Journal of Disability Research
15.00 – 15.30 Kaffe och avslutning

Var har vi varit och vart är vi på väg – funktionshinderforskning i
Sverige.
Mårten Söder, Professor emeritus, Uppsala Universitet.

Mårten är glad över inbjudan att prata om ”Var har vi varit och vart är vi på väg?”. Han
berättar om en artikel han skrivit där han diskuterar funktionshinderforskningens

utveckling (”Swedish social disability research: a short version of a long story” SJDR, Vol
15, Supp 1, 2013).
I denna presentation utgår han ifrån sina personliga reflektioner kring hur
funktionshinderforskningen har utvecklats, vilka problem som finns i dag, liksom vad
man kan göra åt det. Mötet får ta del av en presentation av hur man kan se
handikappforskningens utveckling baserad på indelningen:
Initialt (början av 70-talet),
Access –tiden,
Etableringsfasen samt
Nutid.
Presentationen utmynnar i frågor om:
Forskningspolitik för funktionshinderområdet – bör det vara särlösningar eller ej?
Förhållandet till välfärdsstaten – och den autonoma forskarollen.
Behovet av substantiell teori – är det önskvärt? Hur, i så fall?
Det relativa handikappbegreppet. Kan vi överskrida det problematiska i det relativa
handikappbegreppet? Vi har tappat den mobiliserande effekt begreppet en gång hade.
Efter Mårtens presentation diskuteras de fyra frågorna i smågrupper och till slut
sammanfattar Dimitris Michailakis de olika gruppernas diskussioner.

Rapport från NNDR
Thomas Strandberg berättar att SJDR har blivit helt webbaserad. Tidskriften har fått nya
editors.

Vid det senaste NNDR-mötet väckte Danmark en fråga om kostnaderna för NNDR:s
hemsida (som sköts i Norge). Kostanden för Sverige uppgår till ca 6200 kronor/år, vilket
det svenska nätverket betalar. Danmark önskar få ner kostnaderna för skötseln av
hemsidan. Om någon vill ta på sig uppdraget att sköta hemsidan för en billigare peng, är
det fritt fram. Det svenska nätverket menar att de tycker priset för skötseln av hemsidan
inte är dyrt.
Thomas tar upp frågan om att gå in med en ansökan om att ordna en ”Nordic Master”
med stöd från Norden (Nordic Council of Ministers) med inriktning funktionshinder,
som nätverket diskuterat tidigare. Vid tidigare möte konstaterades att Nätverket inte
kan vara värd för en ansökan. Värdskapet måste ligga vid en institution på ett
universitet. Det framhölls tidigare att det är logiskt att IHV agerar värd, vid en eventuell
ansökan, eftersom de har en forskarutbildning i handikappvetenskap. Thomas tog med
sig detta till det senaste NNDR-mötet, men konstaterar att det är tveksamt om det
intresse och engagemang som finns i frågan räcker? Vid mötet med de andra nordiska
länderna fick Norge i uppdrag att söka mer information inför ett fortsatt arbete med en
sådan ansökan.
Nästa NNDR-konferens blir i Bergen 6-8 maj 2015.

Därefter är det Sveriges tur att ordna NNDR-konferensen. Thomas utsågs till
kontaktperson i arbetsgruppen ”NNDR-2017” vid förra nätverksmötet i Umeå. Vid
konferensen i Bergen behöver Sverige kunna presentera ett förslag för NNDR. Thomas
väcker frågan: Var ska konferensen hållas? Ett förslag som presenteras är att

konferensen hamnar i Örebro och samarrangeras med Umeå. De argument för detta som
nämns är att Örebro vid den tidpunkten kommer ha en nybyggd konferensanläggning,
har erfarenhet av att arrangera HAB-konferenserna, att Örebro ligger relativt bra till för
resor och har en stor forskningsvolym inom handikappområdet. Förslaget väcker inga
invändningar, mer än att en arbetsgrupp för konferensen bör utses. Andra synpunkter
som kommer fram är att försöka hålla nere kostnaderna så långt möjligt, så att fler har
råd att åka.
En arbetsgrupp för NNDR 2017 utses:
Thomas Strandberg, Örebro universitet, sammankallande
Lars-Olov Lundqvist, Örebro läns landsting
Karin Jöreskog, Uppsala Universitet
Helena Hemmingsson, Linköpings Universitet, campus Norrköping
Jens Ineland, Umeå universitet
Kim Wickman, Umeå universitet

Koordinators punkt
Karin Jöreskog påminner kontaktpersoner att uppdatera uppgifter, när det sker
förändringar. Om man inte har möjlighet att delta i ett möte ansvarar man för att om
möjligt utse en ersättare. Det är viktigt för nätverket att närvaron av kontaktpersonerna
är hög vid mötena för att diskussionerna ska kunna bygga på varandra.
Arbetsgrupperna på hemsidan har reviderats. Nu finns nya ”Framtidsgruppen” på
hemsidan. Nätverksmötet beslutar att alla till nästa möte, i Göteborg, ska ha med sig
förslag på personer, gärna från den egna orten, som vill och kan ingå i
”framtidsgruppen”.
Mötet avslutas och deltagarna tackar värdarna för mötet!
Helena Hemmingsson

Dimitris Michailakis

Karin Jöreskog

