KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM
Verksamhetsberättelse år 2002

Inledning
Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i
Långhuset.
På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott i form av en andra doktorand,
Sofia Strid från Linköping. Sofia antogs, liksom Forums första doktorand
Helena Magnusson, i statskunskap. Innan året var slut hade kvinnovetenskap
blivit ett eget forskarutbildningsämne och de båda nämnda doktoranderna är nu
antagna i kvinnovetenskap. Mer om detta nedan.
Forumseminariet, Kvinnovetenskapligt forums högre allmänna seminarium,
fortsatte att samla forskargruppen under året. Fem doktorander och sju
seniorforskare deltog regelbundet i seminarieverksamheten. Ytterligare sex
doktorander och seniorer deltog mer sporadiskt. Under våren anordnades åtta
seminarier och under hösten fyra. Vid några av dessa tillfällen var gäster
inbjudna (Vicki Johansson, Göteborg, Christine Roman, Örebro, Jessica
Lindvert, Göteborg samt Annica Kronsell, Lund).
Under året fattades beslut om att, när det gäller forskarutbildningen, överge den
dubbla strategi som Forum hitintills har följt för att istället ansöka om att
kvinnovetenskapen blir forskarutbildningsämne. Skälet till detta är bl.a. att den
tidigare konstruktionen – forskarutbildning "på två ben" – ibland varit krånglig
och tungrodd, samt att utvecklingen omkring oss är tydlig; nästan alla andra
Centra/Fora/institutioner för kvinno-/genusvetenskap, diskuterar eller är på väg
att
ansöka
om
forskarutbildningsstatus.
Ansökan
om
att
bli
forskarutbildningsämne beviljades i december, vilket innebär att Forums två
doktorander fr.o.m. år 2003 övergår till att bli doktorander i kvinnovetenskap.
Ett program över forskarutbildningskurser för åren 2002-2005 blev klart i början
av året.
Tillsammans med 22 andra nordiska universitet/institutioner, har Forum under
året deltagit i en ansökan om forskarskolemedel till NorFA. Medel till ett
förberedelseprojekt har beviljats för forskarskolan, som har arbetsnamnet
"Nordisk Forskerskole i Tvaervidenskabelig Kønsforskning".
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I november disputerade Ingrid Pincus på sin avhandling i statskunskap, "The
Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and NonImplementation in three Swedish Municipalities". Opponent var Beatrice Halsaa
från Oslo. Båda gjorde en strålande insats.
I november gjorde också några av Forumforskarna en studieresa till Bryssel över
en helg, för att knyta kontakter med kvinnoforskningsmiljöer där (mer om detta
under rubriken internationalisering).
De forskare och doktorander som är knutna till Forum har under
verksamhetsåret arbetat vidare med egen forskning, deltagit i olika konferenser,
seminarier och föreläsningar, samt även innehaft olika administrativa uppdrag.
Detta finns redovisat under respektive rubrik i verksamhetsberättelsen. Forums
styrgrupp har under året bestått av Anna Jónasdóttir, Ingrid Pincus, Denise
Malmberg, Berit Åberg, Erika Svedberg, Helena Magnusson och Sofia Strid.
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Resurser
Ekonomiska medel
Fakultetsanslag:
Basstöd
Övriga anslag

600 000
1 916 021

Externa forskningsanslag:
Riksbankens jubileumsfond
STINT

155 000
400 000

(Alla siffror inklusive UGK 20% och IGK 8%)

Personal/medverkande:
Professor (100%):

Anna G. Jónasdóttir

Lektor/Studierektor:

FD Berit Åberg

Lektor (50%):

FD Gunnel Karlsson - tjänstledig

Lektor (50%):

FD Denise Malmberg - vikarie för Gunnel K

Lektor (50%) (fr.o.m. mars):

FD Erika Svedberg

Projektsekreterare (50%):

Karin Gustafsson

Doktorand:

FM Helena Magnusson

Doktorand (fr.o.m. 1 feb.):

FK Sofia Strid

Medverkande i Forskningsprogrammet/"Forumseminariet":
FL Elinor Brunnberg, FM Charlotte Fridolfsson, Professor Anna G Jónasdóttir,
FK Katarina Larsson, FD Kristina Larsson Sjöberg, FK Ann-Sofie Lennqvist
Lindén, FM Helena Magnusson, FD Denise Malmberg, FK Ingrid Pincus,
FK Sofia Strid, FD Erika Svedberg och FD Berit Åberg.
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VERKSAMHETSREDOVISNING
Forskningsprogrammet
Kvinnor och män - makt och politik i förändring är rubriken på Forums forskningsprogram. Det fungerar som en gemensam grund för forskare från olika
discipliner, som studerar kvinnor och män och kön som relationell ordning i
termer av politik och makt. De ämnen som utgör forskningsprogrammets bas är
statsvetenskap, historia och sociologi medan könsteoretiskt orienterade forskare
från andra närliggande ämnen har deltagit i "programseminariet" mer
oregelbundet.
För en mer utförlig presentation av forskningsprogrammet hänvisas till
rapporten ”Kvinnor och män – makt och politik i förändring” samt jubileumsskriften Tio år med Kvinnovetenskapligt forum vid högskolan i Örebro.
Under 2002 beslutades att forskningsprogrammet skulle revideras, särskilt med
tanke på att nya medverkande har tillkommit och andra slutat. Revideringen
kommer att fortsätta under 2003. En viktig nyhet är att två forskare från socialt
arbete, som vill förena barn- och könsperspektiv i sin forskning, anslutit sig till
programmet.

Forskningsprogrammets forskare
Elinor Brunnberg är fil. lic. i socialt arbete. Hon har tidigare studerat bland
annat socialtjänstens arbete med utsatta barn. Under verksamhetsåret har hon
arbetat med sin avhandling med arbetsnamnet "Vi bytte våra hörande
skolkamrater mot döva! Förändringen av hörselskadade barns identitet och
självförtroende vid byte av språklig skolmiljö".
Charlotte Fridolfsson är doktorand i statskunskap och timlärare i
kvinnovetenskap. Hennes avhandlingsarbete handlar bland annat om nya sociala
rörelser, kollektiv protest och språkets politiska betydelse. Charlotte deltog
under sommaren 2002 i kursen i diskursanalys vid University of Essex. Under
verksamhetsåret har boken Lokala partier och den nya politiska kartan
utkommit, skriven tillsammans med Gullan Gidlund.

4

Anna G. Jónasdóttir är docent i statsvetenskap/professor i kvinnovetenskap.
Hon har under verksamhetsåret arbetat vidare med sitt projekt om en
könsbaserad intresseteori. Hon har också skrivit några kortare inlägg i
diskussionen om den feministiska teori- och begreppsutvecklingen samt om
vetenskap, emancipation och förändringsperspektiv.
Gunnel Karlsson är fil. dr. i historia. Sedan augusti 2000 är hon tjänstledig för
att besätta ett treårigt förordnande som föreståndare för Nationella sekretariatet
för genusforskning vid Göteborgs universitet.
Katarina Larsson är doktorand i historia och timlärare i kvinnovetenskap.
Hennes avhandlingsarbete är en lokal historisk studie av kvinnors idéer om
stads- och bostadsplanering samt deras försök och möjligheter till inflytande i
dessa frågor.
Kristina Larsson Sjöberg är socionom, fil.dr. och universitetslektor i socialt
arbete. Hon disputerade år 2000 på avhandlingen "Barndom i länkade
familjesystem. Om samhörighet och åtskillnad" vid Göteborgs universitet, där
hon var verksam inom forskningsprogrammet "Parenting and childhood in
modern family cultures" vid institutionen för socialt arbete. Hon har också
periodvis under de senaste två åren varit knuten till Socialstyrelsen som
forskare. Hon arbetar nu vidare med att planera studier av flickors och pojkars
vardagsliv ur ett köns- och generationsperspektiv.
Ann-Sofie Lennqvist-Lindén är doktorand i statskunskap vid Novemus. Under
verksamhetsåret har hon arbetat med dels undervisning i statskunskap och dels
med ett forskningsprojekt tillsammans med Gun Hedlund, finansierat av
Svenska Kommunförbundet: "Önskade och oönskade förändringar. Könsmakt
och organisationsförändringar i svenska kommuner".
Helena Magnusson är doktorand i statskunskap vid Kvinnovetenskapligt
forum. Hennes forskningsområde rör 'inomnationell' migration av kvinnlig
arbetskraft samt medborgarskapets roll för migration i tredje världen. Hon har
påbörjat en jämförande studie av kvinnlig arbetskraft i manufakturindustrier i
Kina respektive Mexiko.
Denise Malmberg är fil. dr. i etnologi. Hennes nuvarande forskning rör kvinnor
och handikapp: en könsteoretisk studie med fokus på kvinnor med livslångt
synligt funktionshinder.
Ingrid Pincus är fil.dr. i statskunskap. Hon disputerade den 8 november 2002 på
avhandlingen "The Politics of Gender Equality Policy. Implementation and
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Non-Implementation in Three Swedish Municipalities" avhandlingen rör den
svenska jämställdhetspolitiken och dess implementering i tre svenska
kommuner. Implementeringen av jämställdhetspolitiken betraktas i denna
avhandling som en politisk process och det är de manliga politiska och
administrativa ledarnas roll i denna process som fokuseras och analyseras.
Sofia Strid är doktorand i statskunskap vid Kvinnovetenskapligt forum. Hennes
avhandlingstema rör intressebegreppet och kvinnors politiska intressen. Den
teoretiska utgångspunkten är att kvinnor delar minst två objektiva intressen;
intresset av att inte vara förtryckta som kvinnor och intresset av politisk närvaro.
Den begreppsliga komplexiteten kommer empiriskt att utforskas genom studier
av dagens kvinnoorganisationer inom EU. Relevanta frågor rör hur dessa
organisationer organiserar sig, runt vilka frågor, och vilka deras huvudsakliga
mål är.
Erika Svedberg är fil. dr. i statsvetenskap. Hon har sedan 1999 haft projektet
"Maskulinitet, femininitet och svensk säkerhetspolitik i omvandling"
tillsammans med Annica Kronsell, lektor vid Statsvetenskapliga institutionen,
Lunds universitet. Projektet som finansierades av Vetenskapsrådet avslutades
under 2002. Svedbergs och Kronsells forskningssamarbete kommer att fortsätta,
nu med fokus på kön och frivilligorganisationernas roll i Sveriges nya
totalförvar. Projektet som bär titeln "Folkförankring 'på riktigt'? Kön,
medborgarskap och demokrati i de frivilliga försvarsorganisationerna"
finansieras av Krisberedskapsmyndigheten och kommer att pågå under tiden
2003-2004.
Berit Åberg är fil. dr. i sociologi och studierektor för kvinnovetenskap. Hon
disputerade den 19 januari på avhandlingen ”Samarbete på könsblandade
arbetsplatser. En könsteoretisk analys av arbetsdelning mellan kvinnor och män
i två yrken: akutsjuksköterskor och ordningspoliser”. Under 2002 har hon dels
påbörjat arbetet med en artikel utifrån avhandlingen, dels skrivit en projektskiss.
Artikeln kommer att färdigställas under 2003 och därefter publiceras i den ena
av de två engelskspråkiga antologier som Forums samarbetsprojekt med San
Diego State University kommer att resultera i. Projektskissen handlar om mäns
omsorgsarbete och dess organisering, samt konsekvenser av detta för
könsrelationer i arbetsorganisationer. Skissen är skickad till Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap.
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Forumseminariet
Våren
1 februari
Arbetsmöte om revideringen av forskningsprogrammet
27 februari
Berit Åberg, fil. dr. i sociologi, presenterade artikelutkast baserat på sin
avhandling med titeln "Internal sex segregation amongst female and male nurses
on an emergency ward and female and male patrol officers".
1 mars
Vicki Johansson, fil. dr. i statskunskap vid Förvaltningshögskolan i Göteborg,
presenterade paper, "Kritik av genussystemteorins två grundläggande
antaganden".
15 mars
Charlotte Fridolfsson, doktorand i statskunskap och Katarina Larsson,
doktorand i historia, berättade om sina respektive avhandlingsämnen.
12 april
Denise Malmberg, fil. dr. i etnologi, presenterade paper: "Kön, kropp och
funktionshinder".
26 april
Ska Anna G. Jónasdóttirs bok från 1984, Kvinnoteori. Några perspektiv och
problem inom kvinnoforskningens teoribildning, ges ut på nytt?
Överläggningar och synpunkter.
24 maj
Helena Magnusson, doktorand i statskunskap vid Kvinnovetenskapligt forum,
introducerade sitt avhandlingstema och berättade om sin kommande studieresa
till San Diego och Tijuana.
31 maj
Två presentationer hölls: Elinor Brunnberg, fil.lic. i socialt arbete, "Skolgården
– en mötesplats för hörselskadade pojkar och flickor och deras skolkamrater"
och Christian Kullberg, fil.dr. i socialt arbete, "Kön och sociala problem".

Hösten
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4 oktober
Christine Roman, docent i sociologi och nyanställd lektor i Örebro, berättade
om sin forskning.
18 oktober
Jessica Lindvert, fil.dr. i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, presenterade
sin avhandling "Feminism som politik. Sverige och Australien 1960-1990".
8 november
Ingrid Pincus disputerade på sin avhandling i statskunskap, "The Politics of
Gender Equality Policy. A Study of Implementation and Non-Implementation in
three Swedish Municipalities". Opponent var Beatrice Halsaa från Norge.
29 november
Kristina Larsson-Sjöberg presenterade paper med titeln "Forskning om barn
och barndom".
13 december
Erika Svedberg och Annica Kronsell, fil.dr. i statsvetenskap i Lund,
presenterade gemensam forskningsartikel, "Conscription in Sweden: the
(un)making of a gendered nation/state?"

Övriga seminarier
12 april
Katarina Katz, fil. dr. i nationalekonomi, Göteborgs universitet: "Den ryska
arbetsmarknaden ur ett genusperspektiv".
Ett samarrangemang med Forum Öst.

Program för forskarutbildningskurser
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Programmet för 2002-2005, som arbetades fram under höstterminen 2001
började gälla under verksamhetsåret. Kursutbudet presenterades både på Forums
hemsida, http://www.oru.se/forsk/kvinnov/, och i tryckt form. Ambitionen är att
programmet ska uppdateras årligen.

Kurser under 2002
Under våren gav Forum en 10-poängskurs med Anna G. Jónasdóttir som
kursansvarig, "Ideologi(er), utopi(er) och demokratidefinitioner – en
begreppshistorisk belysning", med två deltagare. Den andra kursen som Anna
avsåg att ge blev inställd p.g.a. sjukdom.
Under hösten gav Forum 5-poängskursen "Feministiska perspektiv på sexualitet
och kropp med fokus på funktionshinder och handikapp" med Denise Malmberg
som kursansvarig. Kursen behandlade olika könsteoretiska frågor som har
relevans i diskussioner kring funktionshinder och handikapp, bl.a. teoretiska
konstruktioner av sexualitet och kropp, frågor kring reproduktion, betydelser av
sexuell orientering samt olika former av sexualiserat våld. Kursen gavs i
samarbete med Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet, 4
doktorander deltog.

Handledning
Anna G. Jónasdóttir har under året handlett fem doktorander i statskunskap vid
Örebro universitet. Hon har även varit biträdande handledare för en doktorand i
pedagogik vid Göteborgs universitet.

Forskningsrapporter och publicerade skrifter
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Anna G. Jónasdóttir
"Feministiska frågor, Marx metod och aktualiseringen av begreppet
'kärlekskraft'", Häften för kritiska studier, nr. 2/3 2002.
”Feminism, vetenskap och föränderliga kunskapsintressen. Reflektioner över
förändringsperspektivens förändringar”. Publicerad på Nationella
genussekretariatets hemsida, http://www.genus.gu.se/konferens/jonasdottir.pdf.

Gunnel Karlsson
”Olof Palme och jämställdhetspolitiken på 1970-talet” i Erik Åsard (red.) (2002)
Politikern Olof Palme. Stockholm: Hjalmarsson och Högberg.

Denise Malmberg
"Kvinna, kropp och sexualitet", HumaNetten, nr. 10 2002, Institutionen för
humaniora, Växjö universitet.
"Hur gjorde man förr?" i Hovatta, Outi och Britt-Marie Landgren (red.) (2002)
Kvinna. Din hälsa, din kropp, ditt välbefinnande. Stockholm: Albert Bonniers
förlag.

Ingrid Pincus
The Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and NonImplementation in Three Swedish Municipalities. Avhandling i statskunskap,
Örebro Studies in Political Science 5. Örebro universitet.

Erika Svedberg
Svedberg, Erika & Annica Kronsell, "Plikten att försvara Sverige. Maskulinitet,
femininitet och värnplikt", Tidskrift för Politisk Filosofi, 1/2002.
Svedberg, Erika & Annica Kronsell, "Emasculating the duty to defend? Gender
identity and Swedish military organisation" i Mark Elam (red.) Reconstructing
the means of violence, Defense restructuring and conversion, Brussels:
European Commission Directorate-General for Research.
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Forskningskonferenser/seminarier
Charlotte Fridolfsson
11

17-19 maj
Deltog i konferensen "Third Graduate Conference in Political Theory" Årets
tema var "The Politics of Equality, Race, Nation and Class".
Arrangör: Department of Government, University of Essex, UK.
2 oktober
Deltog i konferensen "Minne, berättelse, reflektion. Om vetenskap och
gestaltning av erfarenheter", Workshop "Känslor, erfarenheter och minne" i
Växjö.
Arrangör: Centrum för kulturforskning, Växjö universitet.
Anna G. Jónasdóttir
27 april
Deltog i seminariet "Demokrati i Norden – osäker framtid?" i Stockholm,
arrangerat av Olof Palmes Internationella Centrum.
15-17 augusti
Deltog i NOPSAs (Nordic Political Science Association) Nordiska
statskunskapskongress i Ålborg, Danmark. Gruppledare tillsammans med Anette
Borchorst för arbetsgruppen "Køn, magt og ligestilling". Kommenterade paper
av Mona Lena Krook, "Increasing women's political representation in the Nordic
countries: gradual development or critical juncture?".
Arrangör. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Ålborg universitet.
25 september
Deltog i workshop, ”Citizenship and gender perspectives from the South and
North: The cases of Mexico and Sweden”, arrangerad av Edmé Domínguez,
Ibero-amerikanska institutet, Göteborgs universitet.
21-22 oktober
Deltog efter inbjudan i konferensen "Genusforskningens framtid: Teori- och
begreppsutveckling".
Höll
inledningsanförande
under
rubriken
"Könsdimensionens ställning idag som en samhällsteoretisk problematik".
Arrangör: Vetenskapsrådets genuskommitté
Plats: Grand Hotel, Saltsjöbaden
23-24 november
Deltog efter inbjudan i den 3:e nationella genuskonferensen: "Vetenskap och
Emancipation – Emanciation och Vetenskap". Höll en plenarföreläsning:
"Feminism, vetenskap och föränderliga kunskapsintressen. Reflektioner över
12

förändringsperspektivens förändringar".
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning
Plats: Umeå Folkets hus.

Katarina Larsson
16-17 oktober
Deltog i konferensen "Yrkens gränser och gestaltning" på Arbetets museum i
Norrköping, anordnad i samarbete med FAS. Presenterade forskningsidé om
könskodning av arbete och analys av arbetets organisering.

Kristina Larsson Sjöberg
2-3 december
Deltog efter inbjudan i forskningsseminariet "Familielivets relationer i forhold
til tid, køn og generationer"
Plats: Roskilde Universitetscenter
Arrangör: Center for Barndom- och Familieforskning, RUC.
5-6 december
Deltog efter inbjudan i nordisk konferens: "Jenters og gutters
kjønnssosialisering i det offentlige rom".
Plats: Lilleström, Norge
Arrangör: NIKK/Nordisk ministerråd.

Ann-Sofie Lennqvist-Lindén
28 februari-1 mars
Deltog i den nordiska könsforskningskonferensen "Subjekt, politik och
könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad". Presenterade
forskningsprojektet "Önskade och oönskade förändringar" (tillsammans med
fil.dr. Gun Hedlund).
Plats: Stockholm. Arrangör: NIKK, Nordiska ministerrådet och
Jämställdhetsenheten vid Näringsdepartementet.
11-12 juni
Medverkade i Kommunförbundets konferens inom forskningsprogrammet
”Ledarskap i kommuner”. Presentation av skriftlig delrapport inom projektet ”
Önskade och oönskade förändringar. Könsmakt och organisationsförändringar i
svenska kommuner”.
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27-28 september
Deltog i konferensen ”Arkiv XX. Paradigm, kanon och kontinuitet” arrangerad
av Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet.
29 november –1 december
Deltog i "Den XI Nordiske Kommunalforskerkonference" arrangerad av
Syddansk universitet i Odense, Danmark. Presenterade artikeln ”Representativ
demokrati utan partier. Vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?” (Författad
tillsammans med docent Jan Olsson).

Denise Malmberg
25 februari
Arrangerade samt deltog i regionalt seminarium på temat "Brott, kön och
funktionshinder" vid Örebro universitet.
Arrangörer: Institutet för handikappvetenskap samt ämnena sociologi och socialt
arbete.
13-14 mars
Deltog i "Vardagsliv, Livskvalitet, Habilitering" 8:e forskningskonferensen.
Örebro läns landsting i samarbete med Institutet för handikappvetenskap vid
Örebro och Linköpings universitet, Örebro.
9 april
Deltog i det Nationella nätverket för handikappforskares möte, Uppsala.
12-13 augusti
Deltog i "Vänskap vinner. Om mobbning och kränkande behandling i skolan".
En idé- och kunskapskonferens arrangerad av arbetslivsinstitutet, Högskolan i
Halmstad och Örebro universitet i samarbete med BRIS och Örebro kommun.
Plats: Örebro universitet.
12-15 augusti
Deltog i Gysingeseminariet, Handikappforskning vis Sociologiska institutionen,
Uppsala universitet.
30 september-1 oktober
Deltog i "Våldets offer – vårt ansvar". Nordisk konferens arrangerad av
Brottsofferfonden. Stockholm.
25 oktober
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Konferens handikapp Uppsala
16 december
Deltog i "Från patient till medborgare". Konferens kring handikapp-politiken
anordnad av Vänsterpartiets riksdagsgrupp, Stockholm.

Ingrid Pincus
3 juni
Deltog i "The Third International Congress on Women, Work & Health" i
Stockholm, arrangerad av Folkhälsoinstitutet, Vårdförbundet och
Arbetsmiljöverket.
Symposium 'Everything to Gain'
Presenterade paper: "Resistance and Ambivalence - The Role of Men in Gender
Equality Policy Implementation"
15-17 augusti
Deltog i NOPSAs (Nordic Political Science Association) Nordiska
statskunskapskongress i Ålborg, Danmark, arbetsgruppen "Køn, magt og
likestilling". Presenterade paper, "The Non-Implemetation of Gender Equality
Policy" samt kommenterade paper av Hege Skeije, "Likestilling – en norsk eliteortodoksi".
12 september
Deltog efter inbjudan i seminarium hos JämO, Stockholm, om forskningsläget
och framtida forskning på jämställdhetsområdet.
13 november
Deltog tillsammans med andra forskare i kvinno-/genusvetenskap i möte om
feministisk folkbildning efter inbjudan från Gudrun Schyman, Riksdagen,
Stockholm.

Sofia Strid
5 mars
Deltog i nationell träff för doktorander i genusvetenskap/feministisk-/kvinno/mans-/queerforskning i Stockholm, arrangerad av Nationella sekretariatet för
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genusforskning.
2 oktober
Deltog i konferensen "Minne, berättelse, reflektion. Om vetenskap och
gestaltning av erfarenheter", workshop: "Känslor, erfarenheter och minne" i
Växjö.
Arrangör: Centrum för kulturforskning, Växjö universitet.

Erika Svedberg
13 april
Deltog i the Nordic Research Programme on Security Policy, Oslo.
Presenterade paper: "Creating Dutiful Man: 'Risk your life for the state and the
nation will be yours'".
Berit Åberg
20-22 mars
Deltog i "Kontexter som utmanar. En konferens om genusrelationer i rörelse"
arrangerad av Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet. Presenterade paper:
"Internal sex segregation amongst female and male nurses on an emergency
ward and female and male patrol officers".
3 juni
Deltog i "The third International Congress on Women, Work & Health" i
Stockholm, arrangerad av Folkhälsoinstitutet, Vårdförbundet och
Arbetsmiljöverket. Presenterade sin forskning.

Utåtriktad verksamhet
Gästföreläsningar
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Anna G Jónasdóttir
8 mars
"Lön och kön – finns det några frågor kvar att ställa – eller förklaringar att
söka?"
Seminarium på Statistiska Centralbyrån – AM/SL, på inbjudan av Claes-Håkan
Gustafson, projektledare för "Projekt Löneskillnader mellan könen".
Katarina Larsson
11 april
"Pedagogiskt arbete inom kvinnovetenskap". Föreläsning tillsammans med Berit
Åberg för Didaktikforum, Örebro universitet.
6 december
"Manliga regimer och kvinnors förändringsstrategier". Föreläsning för och
seminarium med deltagarna i kursen "Könsperspektiv i stadsplaneringen" som
gavs av kulturgeografin för Tekniska förvaltningen, Örebro kommun.
Kristina Larsson Sjöberg
10 april
Deltog i statskunskapens högre seminarium med ämnet "Generationstänkande
inom samhällsvetenskapen". Presenterade material från avhandlingen samt från
det arbete hon gjort inom ramen för Forums forskningsprogram.
Denise Malmberg
4 april
"Kön, kropp och funktionshinder". Föreläsning vid Forskarkursen Kön och
etnicitet, Litteraturvetenskapliga inst. i samarbete med Historisk filosofiska
fakulteten, Uppsala universitet.
Ingrid Pincus
22 november
"Den svenska jämställdhetspolitiken och kommunerna". Föreläsning för
tekniska förvaltningen på uppdragskursen "Könsperspektiv på stadsplanering"
som gavs av kulturgeografin, ÖU.
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Sofia Strid
14 mars
"Genus och demokrati"
Föreläsning på delkursen "Demokrati i ett svenskt och europeiskt perspektiv",
Rättsvetenskap D, Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet
Berit Åberg
8 april
"Yrkesintern könssegregering bland akutsjuksköterskor och ordningspoliser".
Seminarium på Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet.
Samarrangemang med Nationella sekretariatet för genusforskning.
11 april
"Pedagogiskt arbete inom kvinnovetenskap". Föreläsning tillsammans med
Katarina Larsson för Didaktikforum, Örebro universitet.
11 oktober
"Om organisation och kön". Föreläsning för tekniska förvaltningen på
uppdragskursen "Könsperspektiv på stadsplanering" som gavs av
kulturgeografin, ÖU.

Övriga föreläsningar
Charlotte Fridolfsson
21 januari
Presenterade forskningsresultat på seminariet ”Ett kreativt sönderfall av
18

partiväsendet?” vid Demokratidagarna 2002.
Arrangörer: Örebro universitet/Novemus, Örebro kommun, Justitiedepartement,
Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Ungdomsstyrelsen, Cesam.
22 januari
Samtalsledare på symposiet ”På jakt efter det meningsfulla medborgarskapet”
vid Demokratidagarna 2002.
Arrangörer: Örebro universitet/Novemus, Örebro kommun, Justitiedepartement,
Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Ungdomsstyrelsen, Cesam.
15 februari
Föreläsning om ”Politik, kön och feministisk teori” för blivande
teknikpedagoger.
Arrangör: EC-gruppen (Elektronikcentrum i Svängsta AB)
Plats: EC-gruppen i Örebro, Ladugårdsängen.

Anna G. Jónasdóttir
13 april
"Kärlek och politik – hur hänger det ihop?".
Föreläsning vid kvinnofrukost i Almby församlingshem, Örebro.

Katarina Larsson
31 maj
Föreläsning om kön i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning för
blivande teknikpedagoger.
Arrangör: EC-gruppen (Elektronikcentrum i Svängsta AB)
Plats: EC-gruppen i Örebro, Ladugårdsängen.

Ann-Sofie Lennqvist-Lindén
21 januari
Medverkade i seminariet ”Demokrati utan partipolitik?” och presenterade
rapporten ”Representativ demokrati utan partier. Vad kan vi lära från
Svågadalsnämnden?” vid Demokratidagarna 2002.
Arrangörer: Örebro universitet/Novemus, Örebro kommun, Justitiedepartement,
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Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Ungdomsstyrelsen, Cesam.
27 maj
Presentation av rapporten ”Representativ demokrati utan partier. Utvärdering av
Svågadalsnämnden 1996-2001” inför Hudiksvalls kommunfullmäktige.
Plats: Svågagården, Ängebo, Hudiksvalls kommun.

Helena Magnusson
31 januari
"Kan man ha samhällsforskning utan ett könsperspektiv?"
Föreläsning för lärarnas pedagogikforum, St. Eskilsgymnasiet, Eskilstuna.
24 februari
"Tredje världens kvinnor i världsekonomin"
Del av Radikala studenters föreläsningsserie om kvinnors rättigheter.
Plats: Örebro universitet. Arrangör: Radikala studenter och ABF.

Denise Malmberg
24 oktober och 5 november
"Skammens röda blomma?" Informationsdagar för barnmorskor.
Stockholm.
10 oktober
"Skammens röda blomma?" Informationsdagar för barnmorskor.
Malmö.
20 juni
"Kropp och kön". Föreläsning på Skinnskattebergs folkhögskola.

19 januari
”Ung kropp till salu”. Den kommersialiserade kroppen. Föreläsning på
Demokratidagar för unga, Örebro universitet och Örebro kommun.

Ingrid Pincus
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6 februari
Föreläsning om den svenska kvinnorörelsen för blivande teknikpedagoger.
Arrangör: EC-gruppen (Elektronikcentrum i Svängsta AB)
Plats: EC-gruppen i Örebro, Ladugårdsängen.
15 maj
"Manliga motståndsformer"
Föreläsning, Jämställdhetsprojekt statliga myndigheter - nätverksträff.
Arrangör: Utvecklingsrådet
Plats: Grythyttan
17 december
Föreläsning om avhandlingen: "The Politics of Gender Equality Policy.
Implementation and Non-Implementation in Three Swedish Municipalities".
SIDA, Stockholm.

Sofia Strid
September
Deltog, tillsammans med andra statsvetare och rättsvetare från ÖU, i
valinformation för invandrarföreningar.
Plats: Rådhuset
Arrangör: Valmyndigheten.

Berit Åberg
8 mars
Föreläsning om avhandlingen "Samarbete på könsblandade arbetsplatser" i
samband med firandet av internationella kvinnodagen.
Plats: Stadsbiblioteket, Örebro. Arrangör:

24 september
Föreläsning för Karlstad kommun: "Betydelsen av kön på jobbet".
Arrangör: Jämställdhetshandläggaren i Karlstad kommun.
26 november
"Samarbete på könsblandade arbetsplatser". Föreläsning för handledare av
nyanställda polisassistenter.
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Arrangör: Polismyndigheten i Stockholms län. Plats: F 18, Tullinge.

Offentliga föreläsningar
Forum samarbetar med Universitet i arrangerandet av Offentliga föreläsningar.
Under året har Forum ej medverkat i några offentliga föreläsningar.

Internationalisering
USA: San Diego State University
Det fyraåriga Fellowship-programmet, ”Gender in the History and Practice of
Democracies”, som finansieras med STINT-medel, är ett samarbete mellan
Kvinnovetenskapligt forum och Department of Women´s Studies vid San Diego
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State University (SDSU), USA. Detta samarbetsprojekt bygger på forskningsoch kurssamarbete på såväl forskarutbildnings- som grundutbildningsnivå. De
två första åren ägnades till stor del åt kurssamarbete och ett igångsättande av
forskningssamarbetet, medan de två sista åren varit mer inriktade på forskning
och på att färdigställa olika publikationer i anslutning till projektet. Projektet
avslutas under år 2003 och kommer att resultera i tre publikationer. Anna G.
Jónasdóttir och professor Kathleen B. Jones vid SDSU är redaktörer för an
antologi på engelska där temat är Kön och politik. Denise Malmberg och Gunnel
Karlsson är tillsammans med Oliva Espin, SDSU, redaktörer för en antologi på
temat kön och sexualitet. Medförfattare är i båda fallen forskare och doktorander
från både Örebro och San Diego. Dessutom planeras en dokumentation av
STINT-projektet som sådant, genom Gun Hedlund, Örebro, och Susan Cayleff,
SDSU, som avser skriva rapporter eller artiklar.
Under verksamhetsåret vistades Helena Magnusson tre veckor vid SDSU. Hon
förberedde fältarbete och gjorde intervjuer för sitt avhandlingsarbete, vilket
behandlar kvinnlig arbetskraftsmigration i Kina och Mexico.

Europa: Vrije Universiteit, Bryssel
I november besökte Anna Jónasdóttir, Berit Åberg, Ingrid Pincus, Erika
Svedberg och Sofia Strid Centrum vor Vrouwenstudies vid Vrije Universiteit i
Bryssel. Detta som en början på ett möjligt fortsatt samarbete mellan
kvinnovetenskapen vid Örebro och centrumbildningen i Bryssel, som leds av
professor Alison Woodward. Under besöket diskuterades förutsättningarna för
framtida samarbete om forskning och forskarutbildning/grundutbildning, samt
doktorandutbyte under kommande år.

Nätverk
Under verksamhetsåret ansökte Forum genom Örebro universitet om och
beviljades medlemskap i det europeiska nätverket AOIFE (The Association of
Institutions for Feminist Education and Research in Europe). Nätverket syftar
till att samla institutioner för feministisk utbildning och forskning för att kunna
samarbeta i frågor som rör detta forsknings- och undervisningsfält. Inom ramen
för nätverket arbetar man bl.a. med att få till stånd ett europeiskt
forskningsinstitut. Inom ramen för nätverket medverkar Forum redan nu, genom
Anna Jónasdóttir och Ingrid Pincus, i en projektansökan (”Reconceptualizing
the Notion of Equal Opportunities and Rethinking the Policy Aims and
Instruments – A Joint Effort of Women’s and Gender Studies in the Academia,
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Policy Makers and Women’s Organisations”). Detta utgör en del I en store
ansökan om EU-medel för att fortsätta det s.k. Athena-nätverket (Advanced
Thematic Network in Activities in Women’s Studies in Europe) som är knutet
till AOIFE.
Forum anslöt sig under hösten till ett nybildat nordiskt nätverk i syfte att ansöka
om medel till NorFa för en nordisk forskarskola. Ärendet avgörs under 2003.

Internationella uppdrag
Anna G. Jónasdóttir var under perioden 15 augusti 2001-15 mars 2002 medlem i
en internationell panel för utvärdering av finsk kvinnovetenskap och
könsforskning. Utvärderingen gjordes i Finska Akademiens regi (Research
Council for Culture and Society) på uppdrag av det finska
utbildningsministeriet. Tyngdpunkten låg på den vetenskapliga kvaliteten på,
och relevansen av de senaste sex årens akademiska kvinno- och könsforskning.
Övriga medlemmar i panelen var professorerna Joan Acker, USA, Kari Melby,
Norge och Ebba Witt-Brattström, Stockholm.
Denise Malmberg har under verksamhetsåret varit ordförande i Den Nordiska
Föreningen för Kvinno- och könsforskning samt medlem av Advisory Board för
Nora – Nordic journal of women's studies.

Administrativa uppdrag inom ÖU
Anna G Jónasdóttir
•Ledamot av Hum/Samfakultetsnämnden.
•Ledamot av Hum/Samfakultetsnämndens anställningsutskott
•Ledamot av Institutionsnämnden vid Samhällsvetenskapliga institutionen.
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•Ledamot av Forskningskollegiet vid Samhällsvetenskapliga institutionen.
•Ingick i en arbetsgrupp, utsedd av båda fakultetsnämnderna för att fördela
medel för utveckling av Universitetets forskningsprofiler.

Denise Malmberg
•Ingick i Ledningsgruppen för internationalisering vid Institutionen för
samhällsvetenskap.
•Ingick i Nätverket kring Centrum för handikappforskning, Uppsala universitet.
•Ingick i styrgruppen för STINT-projektet, Kvinnovetenskapligt forum, Örebro
universitet.

Berit Åberg
•Ledamot av Utbildningskollegiet.
•Ledamot av den nya Institutionsnämnden, vilken arbetat med att organisera det
kommande arbetet på Samhällsvetenskapliga institutionen fr.o.m. 1 januari
2003.
•Studierektor för kvinnovetenskapen
•Ledamot av Stipendienämnd – Minor Field Studies

Övriga uppdrag
Anna G Jónasdóttir
Sedan 1997 är Anna medlem av Editorial Board för FINNISH YEARBOOK OF
Political Thought.
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Fakultetsopposition - Betygsnämnd
Anna G. Jónasdóttir
13 september
Ledamot i betygsnämnd för Marcus Johansson, som disputerade i statskunskap
på avhandlingen Exkludering av invandrare i politiken. Makt och maktlöshet i
Örebro 1980-2000.

Sakkunniguppdrag
Anna G. Jónasdóttir var tillsammans med Gunilla Domellöf sakkunnig på ett
lektorat i genusvetenskap i Umeå.

Information
Nyhetsbrev
Forums nyhetsbrev, Forumnytt, utkom med ett nummer under våren. Detta
spreds till ca 200 intresserade, både inom och utom universitetet.
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Nationella kontakter
Forum har under verksamhetsåret medverkat i de olika Flerforamöten som
arrangerats.

Webbsida
Forums webbsida finns på adress: http://www.oru.se/forsk/kvinnov/ Här ges
aktuell information om vår verksamhet. Forum samarbetar även med det
Nationella Genussekretariatet i Göteborg och det Nordiska Institutet för kvinnooch könsforskning, NIKK, ifråga om att sprida information om våra olika
aktiviteter.
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Historik
1978 kan betraktas som startåret för den kvinnovetenskapliga verksamheten vid dåvarande
Högskolan i Örebro. Detta år anordnades den första 20 poängs kursen, Kvinnan i samhället,
på initiativ av två av forums nuvarande medarbetare. Under 1980-talet arrangerades konferenser, olika typer av kvinnovetenskapliga kurser, seminarier och offentliga föreläsningar på
ideell basis. En viktig grund för att kunna bygga upp en permanent och långsiktig verksamhet
innebar Forskningsnämndens projektanslag vilka från och med 1988 tilldelades
Kvinnovetenskapligt forum. I och med detta startade en permanent och långsiktig
uppbyggnad av såväl forskning som undervisning. Forum fick så småningom del av de
särskilda medlen för jämställdhetsforskning från utbildningsdepartementet och erhöll sedan
ett basanslag från Högskolans forskningsnämnd. Kvinnovetenskapligt forum är en arbetsenhet
sedan början av 1990-talet och har sin organisatoriska hemvist vid Institutionen för
samhällsvetenskap.

Syftet med vår verksamhet är och har varit att på olika sätt verka för att kvinnovetenskapliga
studier ska utgöra både integrerade delar och ett särskilt fält i den dåvarande högskolans och
det nuvarande Örebro universitets utbildning och forskning.

Till Forums öppna seminarier samlas forskare och studenter från olika discipliner för att
tillsammans med inbjudna svenska och utländska föreläsare diskutera nyare forskning.
Seminarieserien koncentreras till olika teman, så har t.ex. teorier om kärlek och vetenskap,
mansforskning samt kunskapsproduktion och kön uppmärksammats. Forum har också interna
arbetsseminarier som i första hand ägnas åt presentation av egna texter och/eller nyare
kvinnovetenskaplig litteratur. Nätverksluncher för kvinnlig personal vid Högskolan anordnas,
där företrädare för olika yrkesgrupper, discipliner, projekt i korthet berättar om sig själva och
sitt arbete.

1998 anordnades en jubileumskonferens 6-7 mars ”Kvinnor och män – makt och politik i
förändring” med ett 40-tal nordiska kvinnoforskare och ett 8:e marsfirande med
artistframträdanden i aulan för att markera Forums olika milstolpar men också för att
diskutera framtida satsningar inom kvinnoforskningen.
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Avhandlingar
Anna G. Jónasdóttir (1991) Love Power and Political Interests. Towards a Theory of
Patriarchy in Contemporary Western Societies
Gun Hedlund (1996) ”Det handlar om prioriteringar”. Kvinnors villkor och intressen i lokal
politik
Gunnel Karlsson (1996) Från broderskap till systerskap. Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP
Gunnela Björk (1999) Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska
aktörer i Örebro 1900-1950
Berit Åberg (2001) Samarbete på könsblandade arbetsplatser. En könsteoretisk analys av
arbetsdelning mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och ordningspoliser
Kristina Engwall (2001) Asociala och Imbecilla. Kvinnorna på Västra Mark 1931-1967
Ingrid Pincus (2002) The Politics of Gender Equality Policy. Implementation and Nonimplementation in three Swedish Municipalities

Skriftserie
Nr 1: Kerstin Westerlund-Shands (1992) Awakening Women. North American Women Writers
of the Twentieth Century
Nr 2: Anna G. Jónasdóttir och Gunnela Björk (red) (1994) Teorier om patriarkatet.
Betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer
Nr 3: (1993) Politics. A Power Base for Women? Report from a Conference in Örebro,
Sweden, May 12-16, 1993.
Nr 4: Ingrid Pincus (1995) Varför lämnar kvinnor kommunalpolitiken?
Nr 5: Ingrid Pincus (1997) Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer

Rapportserie
Nr 1: Ingrid Pincus (1998) Från kvinnofrågor till könsmaktstruktur - Den svenska
jämställdhetspolitikens utveckling 1972-1997.
Nr 2: Catriona Burness (1999) A Swedish Exclusive? The” Support Stockings” and
Increasing Women´s Parliamentary Representation in Sweden.
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Forskarutbildningskurser 1992-2002
Feministisk teori, 5 p
The Dialectics of Power and Care in Feminist Theory, 5 p
Critical Perspectival Realism, 5 p
Vetenskapsteori i feministiskt perspektiv, 5 p
Sexuality and the Body Politic, 5 p
Feministisk teori. Nyttan av Marx och Weber, 5 p
Ideologi(er), utopi(er) och demokratidefinitioner –
en begreppshistorisk belysning, 10 p
Feministiska perspektiv på sexualitet och kropp med
fokus på funktionshinder och handikapp, 5 p

ht 1992
ht 1997
vt 1998
vt 1999
vt 2000
vt 2001
vt 2002
ht 2002

Konferenser
maj 1984

KVINNOR OCH POLITIK. Nordisk konferens för forskning
om kvinnor och politik. I samarbete med Statsvetenskapliga
institutionen i Göteborg.

november 1985

KVINNOR OCH SOCIALA RÖRELSER. Nordisk konferens
för forskning om kvinnor och sociala rörelser, Högskolan i
Örebro.

13-16 maj 1992

WOMEN AND POLITICS - STRATEGIES FOR CHANGE
Trestegskonferens. Forskarkonferens, möte mellan
rikspolitiker och forskare, forskningsinformation och debatt
riktad till lokalpolitiskt aktiva kvinnor. Örebro Slott.

6-7 mars 1998

KVINNOR OCH MÄN - MAKT OCH POLITIK I
FÖRÄNDRING
Nordisk forskarkonferens, Högskolan i Örebro.
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