
          

      

   

    Viktig konferens

   Feministisk logistik
Arrangeras i samarbete med:Logistik är ett område där jämställdheten är grovt eftersatt. 

Denna gubbtunga bransch präglas av kvinnohat, patriarkala 
strukturer, brummande motorer och destruktiva maskuliniteter. 

Fri entré tack vare stöd från ”European Committy for Equal Treatment of Sexes and the Promotion of Women and Girls” 

Keynote speaker: 
Jämställdhetsfeminister Maria Arnholm

Kawa Zolfagary Tomas Wetterberg

Maria Sveland Tiina Rosenberg Anna-Klara Bratt Eva Lundgren Ebba Witt-Brattström

  
   Åtta högintressanta föredrag på konferensen tar upp allt ifrån
   jämställda lastpallar till genusmärkt dieselbränsle. Se hela 
   programmet nedan. 

Pausunderhållning: 
PMS Cheerz framför klassikern
”Jag hatar dig du djävla man” 

    Boka in 13 sep redan nu! 
   Plats: Södertörns hög-
   skola, Flemingsberg (aulan)
   Anmäl dig på epost: rektor@sh.se
 

Men det finns hopp. På seminariet ”Feministisk logistik” presenteras 
flera feministiska projekt syftande till att spränga gubbväldet och 
skapa en ny och jämställd logistik. Vi har en strålande talarlista med 
de allra duktigaste feministerna! Se programmet på nästa sida.

Konferensens talare:



Program
Keynote speaker: 
Regeringens arbete mot gubbväldet – jämställdhetsfeminister Maria Arnholm
Kl 09.00 - 09.30
Jämställdhetsfeministern berättar om hur hen lägger upp regeringens arbete för att 
knäcka gubbväldet i Sverige. Hen redogör också för hur hen själv har drabbats av 
glastaket – hur hennes kön har gjort att det tagit alldeles orimligt lång tid att nå 
posten som VD och sedan statsråd.

Normbrytande åkeri visar vägen – Kawa Zolfagary från ”Vita kränkta män”
Kl 09.30 - 10.30
Det feministiska åkeriet Fem-Åk i Uppsala har vunnit flera priser för sitt envetna arbete 
för en jämställd åkeriverksamhet. De anställer bara kvinnliga chaufförer, de utför inga 
transporter av kött, öl, fotbollar eller andra manligt kodade produkter, och de låter 
bilarna stå stilla varje fredag för att minska belastningen på klimatet. Då samlas perso-
nalen istället i en ring på golvet och samtalar om kön, makt och intersektionalitet. Kawa 
Zolfagary berättar även om sina förberedelser för Facebook-gruppen Feta testosteron-
stinna lastbilschaufförer.  

Kaffepaus
Kl 10.30 - 10.45
Genusmärkt kaffe serveras - bönorna är plockade av kvinnor. 

Kvinnohatet i logistikbranschen – författaren Maria Sveland
Kl 10.45 - 11.30
Logistikbranschen är oerhört gubbtung, och mycket riktigt: Under en yta av låtsad 
tolerans florerar kvinnohatet. Maria Sveland redogör för en studie gjord vid Kvinnofolk-
högskolan i Göteborg om normsystem i tre personalkategorier i logistikbranschen: 
Logistikchefer, långtradarchaufförer och varuplockare. Attitydanalys med ordräkning och 
tolkning av ansiktsuttryck har gjorts vid 45 kafferaster i vardera personalkategorin. 
Resultatet är nedslående, särskilt avseende chaufförerna. Maria Sveland presenterar sitt krav på 
lagstiftning om obligatorisk uppspelning av program med feministisk genusutbildning för chauffö-
rer under alla körpass som överstiger 1,5 timmar. Hen redogör också för det bokprojekt hen nu 
arbetar på, Kvinnohatet i förarhytterna.

Lunch
Kl 11.30 - 12.30

En vegetarisk soppa serveras. Mjölet i redningen är malt vid den jämställda kvarnen RättviseMjöl, 
som bara anställer kvinnor. Efter lunchen finns möjlighet att tala med företrädare för organisationen 
Women in Supply Chain (WISC), som säljer feministisk logistiklitteratur vid ett bokbord. Bordet är 
gjort av designgruppen Antipatriarkal möbelkonst vid Konstfack. Det saknar ben eftersom 
bordsben utgör fallossymboler och därmed reproducerar könsmaktsordningen.

Forskning kring jämställda lastpallar – professor Tiina Rosenberg
Kl 12.30 - 13.15
Gaffeltruckens penetration av hålrummet under lastpallen utgör en illa dold symbol för 
våldtäkt. Manlig överordning och kvinnlig underordning. Många gaffeltrucksförare kör 
snabbt och brutalt in gaffeln i hålrummet, och eftersom gubbväldet är kompakt är det 



naturligtvis en hyllande metafor för våldtäkt. Gaffeltrucksförare har setts flina medan de gör det. 
Varje flyttad lastpall utgör alltså ett slag i ansiktet på utsatta kvinnor som lider under det sexuali-
serade våldet. Professor Rosenberg redogör för problemet och presenterar EU-stödd feministisk 
forskning om jämställda lastpallar (projektet JämPall) vid Lunds tekniska högskola.

Avskaffa snoppkravet för chaufförer – journalisten Anna-Klara Bratt 
Kl 13.15 - 14.00
Lastbilschaufförer utgör en av landets mest hårdbevakade manliga bastioner. Här 
släpps så gott som ingen utan snopp fram – trots att det finns mängder av duktiga 
kvinnor som skulle kunna utföra jobbet minst lika bra som en gubbe. Anna-Klara Bratt 
går igenom hur branschen i tysthet bygger strukturer och normer för att vidmakthålla 
den manliga hegemonin. Detta trots att feministisk forskning visar att åkeriernas lönsamhet blir 
större ju högre andel kvinnliga chaufförer de har. Hen berättar också om Feministiskt Initiativs krav 
på lagstiftning om minst 50 procent kvinnor bland lastbilschaufförer. 

Lastbilar görs hårda och manliga – Tomas Wetterberg från ”Män för jämställdhet”
Kl 14.00 - 14.45
Lastbilar byggs av tradition av stål och plåt – typiska symboler för maskulin styrka. 
Mullrande motorer med mängder av hästkrafter vittnar också om hur fulla av macho-
värderingar lastbilstillverkarna är. Så blir det också massor med utsläpp som driver på 
den globala uppvärmningen, vilken kvinnor och flickor drabbas värst av. Tomas 
Wetterberg redogör för den feministiska visionen om framtidens jämställda lastbil, byggd 
av rosa mjukplast och miljövänligt framdriven av en elmotor som får sin ström från 
en liten vindgenerator som drivs av fartvinden.  

Kaffepaus  

Kl 14.45 - 15.00
Kaffe med dopp. Under pausen framför PMS Cheerz den populära klassikern ”Jag hatar 
dig du djävla man”.

De nedtystade dödsriterna i lagerlokalerna – professor Eva Lundgren  
Kl 15.00 - 15.45
I logistikbranschen finns hemliga nätverk av kvinnohatande män som dödar kvinnliga 
lastbilschaufförer och gaffeltrucksförare och gräver ned dem på logistikcentralernas 
bakgårdar. Männen gör det under rituella former på natten, ivrigt dansande runt en 
gaffeltruck i skenet av stearinljus, ofta sjungande sången "Kvinna, kvinna, bort du ska – 
du aldrig mer en ratt får ta". På grund av offerriterna saknas det mer än 300 kvinnor 
bara i den svenska logistikbranschen, berättar professor Lundgren. Hen redogör för 
forskningsprojektet "Find patriarkatets hemmelige logistikkoffer" som drivs vid Senter for 
tverrfaglig kjønnsforskning på Oslo universitet med ekonomiskt stöd från EU.

Genusmärkning av bränsle – professor Ebba Witt-Brattström 
Kl 15.45 - 16.30
Framställning av dieselolja och bensin sker idag baserat på patriarkalt kvinnoförtryck. 
Varje liter diesel som åkeribranschen använder representerar ett kvinnolidande. Därför 
tog Föreningen för jämställt bränsle (FFJB) initiativ till utveckling av en genusmärkning 
av bensin och diesel, ett initiativ som nu tagits upp av EU:s arbetsgrupp för jämställd-
het och kvinnofrämjande. Förhoppningsvis ska genusmärkt bränsle kunna införas i hela 
EU-området senast 2018. "Kraven på genusbränsle kommer bland annat att vara att ingen råolja 
används från länder med patriarkala strukturer, att tankfartyg som fraktar oljan har kvinnlig kapten 



och att minst 50 procent av högre chefer, ledningsgrupp och styrelse i oljebolagen är kvinnor. 
Vidare ska oljebolagen skänka 3 procent av försäljningsintäkterna från genusbränsle till 
feministiska organisationer", säger professor Witt-Brattström.

Avslutning med prisutdelning – rektor Moira von Wright, Södertörns högskola
Kl 16.30 - 16.50
Konferensen sammanfattas och avslutas av moderatorn, Moira von Wright, rektor 
på Södertörns högskola. Hen delar sedan ut priset ”Den rosa lastbilen” till den 
feminist eller genusforskare som under året gjort störst insatser för att hjälpa fram 
den feministiska logistiken. Moira von Wright berättar också om den nya forskar-
utbildning i feministisk logistik som Södertörns högskola planerar i samarbete med 
Women in Supply Chain (WISC) och Föreningen för jämställt bränsle (FFJB).

”Vi på Södertörns högskola är stolta över att 
kunna presentera denna här konferensen. 
Logstiken har sedan länge kapats av gubbar – 
de har reducerat logistik till "en viss vara på ett 
visst ställe vid en viss tidpunkt". Detta bygger på 
typiska manliga värderingar som stelbent 
exakthet och ett tekniskt synsätt. Därmed 
utestängs kvinnor. Gubbväldet i branschen 
måste brytas, och begreppet logistik måste 
omdefinieras för att släppa fram mjuka och mera 
kvinnliga värden som intuition och inkännande. 
Det krävs en ny och feministisk logistik.”

Gratis böcker:
Alla konferensdeltagare får kostnadsfritt varsitt exemplar 
av jämställdhetsböckerna ”Gender Dimensions of Trade 
Facilitation and Logistics” och ”The Unseen Gender in 
Transport and Logistics” (värde 850 kr).

”Vi på Södertörns högskola är stolta över att kunna 
presentera den här konferensen. Logistiken har 
sedan länge kapats av gubbar – de har reducerat 
logistik till "en viss vara på ett visst ställe vid en 
viss tidpunkt". Detta bygger på typiska manliga 
värderingar, såsom stelbent exakthet och ett 
teknokratiskt synsätt. Därmed utestängs kvinnor. 
Begreppet logistik måste, precis som fysikämnet, 
omdefinieras för att släppa fram mjuka och mera 
kvinnliga värden. Det krävs en ny och feministisk 
logistik. Så att det blir jämställt.”

”Har du fraktbehov? 
Ring mig så pratar vi 
antipatriarkal logistik!”

Gudrun på Fem-Åk
Moira von Wright, rektor 
på Södertörns högskola

   Anmäl dig till konferensen 
   på epost: rektor@sh.se
 

Konferensen ingår i en serie konferenser arrangerade av Feministisk Gryning. Gå in på 
http://feministiskgryning.wordpress.com och se om fler har tillkommit. Där kan du också kommentera. 

http://feministiskgryning.wordpress.com
http://feministiskgryning.wordpress.com

