CENTRUM FÖR FEMINISTISKA SAMHÄLLSSTUDIER
Verksamhetsberättelse år 2004

Inledning
Året började med att forskargruppen bytte namn, från Kvinnovetenskapligt
forum till Centrum för feministiska samhällsstudier (Center for Feminist Social
Studies), förkortat CFS. Namnbytet markerar den successiva förändring och
utveckling som verksamheten genomgått de senaste åren. I slutet på året bytte
även grundutbildningsämnet kvinnovetenskap namn till genusvetenskap.
Genusvetenskap är ett ämne på både grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. Det kan beskrivas som ett postdisciplinärt ämne, där forskning och
forskarutbildning bedrivs i en miljö där forskare och doktorander från både
genusvetenskap och andra ämnen medverkar. Namnbytet på forskargruppen
markerar samtidigt en innehållslig profil, som inte framgick av det gamla
namnet. Forskargruppens programbas är historiskt/samhällsvetenskapligt
inriktad och avgränsad. Ett nytt forskningsprogram, med arbetsnamnet
”Könsrelationernas politik och demokratins villkor”, kommer att färdigställas
under 2005.
Nytillkommen i forskargruppen under året är Anna-Karin Frih, doktorand i
historia. Katarina Larsson har under året arbetat på fakultetskansliet och inte
medverkat i forskargruppens aktiviteter.
Under 2004 startade ett samarbetsprojekt mellan å ena sidan Örebro universitet
och Lunds universitet och å andra sidan Moskvas statliga universitet och Ryska
Vetenskapsakademin, finansierat av Svenska institutet. Projektet, ”Gender
Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden. Student and
Research Exchange”, syftar till att bygga nya nätverk mellan forskare, lärare och
studenter i Sverige och Moskva och omfattar både studentutbyte och
forskningssamarbete.
Läs
mer
om
projektet
under
rubriken
”Internationalisering” i verksamhetsberättelsen.
I oktober hölls i Örebro ett upptaktsmöte för startandet av Nordisk nettverk for
kønnsforskningshistorie, också kallat TÓFA (ett isländskt ord med feminint
böjningsmönster, som betyder räv). Se mer nedan under rubriken
”Forskningsprogrammet”.
Under hösten påbörjades också samtal med företrädare för Tema Genus,
Linköpings universitet, kring eventuell framtida samverkan i en eller annan
organiserad form. Mer om detta under ”Samverkan med andra lärosäten”.
Kathleen B. Jones, numera professor emerita vid San Diego State university,
vistades här som gästprofessor i två 2-veckorsperioder, höst och vår. Hon är
knuten till International Science Center (ISC) vid ÖU, men formellt anställd
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(20%) i genusvetenskap. En särskild verksamhetsberättelse för Jones har
lämnats till ISC:s föreståndare.
Vid årsskiftet 2004/2005 publicerade Centrum för feministiska samhällsstudier
två nya arbetsrapporter, ”Om barndom och kön. Barnrelaterade avhandlingar i
socialt arbete 1980-2003” av Elinor Brunnberg och Kristina Larsson Sjöberg,
samt ”Lectures on Democracy” av Kathleen B. Jones.
Nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig genusforskning, där vi är
medlemmar, startade sin verksamhet med en ”kick-off conference” i Linköping
1-2 september 2004. Forskarskolan är ett samarbetsprojekt mellan NIKK
(Nordiskt Institut för kvinno- och könsforskning), Oslo, Tema Genus vid
Linköpings universitet samt 35 andra centra/institutioner som bedriver kvinno/genusforskning i de nordiska och baltiska länderna samt i nordvästra Ryssland.
De forskare och doktorander som är knutna till Centrum för feministiska
samhällsstudier har under verksamhetsåret arbetat vidare med egen forskning,
deltagit i olika konferenser, seminarier och föreläsningar, samt innehaft olika
uppdrag. Detta finns redovisat under respektive rubrik i verksamhetsberättelsen.
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Resurser
Personal/medverkande

Disputerade
Anna G. Jónasdóttir, professor i kvinnovetenskap (docent i statsvetenskap)
Gunnel Karlsson, lektor i kvinnovetenskap (FD i historia)
Ingrid Pincus, lektor (vik. ) i kvinnovetenskap (FD i statskunskap)
Erika Svedberg, lektor i kvinnovetenskap (FD i statsvetenskap)
Berit Åberg, lektor i kvinnovetenskap (FD i sociologi)
Elinor Brunnberg, lektor i socialt arbete (FD i socialt arbete)
Christian Kullberg, lektor i socialt arbete (FD i socialt arbete)
Kristina Larsson Sjöberg, lektor i socialt arbete (FD i socialt arbete)
Christine Roman, lektor i sociologi (docent i sociologi)
Doktorander
Johan Dietrichson, fil. mag i historia (doktorand i historia)
Charlotte Fridolfsson, fil. mag i statsvetenskap (doktorand i statskunskap)
Anna-Karin Frih, fil. mag i historia (doktorand i historia)
Ann-Sofie Lennqvist Lindén, fil. kand i statskunskap (doktorand i statsk.)
Helena Magnusson, fil. mag i statsvetenskap (doktorand i kvinnov.)
Sofia Strid, fil. kand i statsvetenskap (doktorand i kvinnovetenskap)
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Ekonomiska medel

Fakultetsanslag kvinnovetenskap:

2 833 000

Externa anslag (forskning/andra forskningsaktiviteter):
Ann-Sofie Lennqvist Lindén (tillsammans med Gun
Hedlund) för projektet ”Governance – ett begrepp
för genusvetenskapen?”

750 000

Christine Roman för projektet ”Postmoderna liv?
Arbete, familj och kön i den ’nya ekonomin’”

501 000

Krisberedskapsmyndigheten

Erika Svedberg, för projekt tillsammans med Annica
Kronsell, Lund universitet

370 500

FAS

”Handikapp, kön och rättvisa. Omsorgsfördelnings- och uppvärderingskrav i svensk
handikapprörelse”. Christine Roman tillsammans
med Agneta Hugemark, Uppsala universitet.

750 000

Vetenskapsrådet

(medlen förvaltas
i Uppsala)

Svenska institutet

Projektet ”Gender Relations and Democratic
Processes in Russia and Sweden”.

315 000

Allmänna
Barnhuset

Elinor Brunnberg och Kristina Larsson Sjöberg för
studie av barnrelaterade avhandlingar i socialt
arbete.

160 000

Summa: 2 446 500

(Alla siffror inklusive UGK 18% och IGK 8%)
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VERKSAMHETSREDOVISNING
Forskningsprogrammet
Kvinnor och män – makt och politik i förändring har sedan 1997 varit rubriken
på Forums forskningsprogram. Det har fungerat 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 utgjort
forskningsprogrammets bas är statsvetenskap, historia och sociologi medan
könsteoretiskt orienterade forskare från andra närliggande ämnen har deltagit i
"programseminariet" mer oregelbundet. Sedan 2002 deltar även forskare från
socialt arbete i forskargruppen.
Under 2002 beslutades att forskningsprogrammet skulle revideras, särskilt med
tanke på att nya medverkande har tillkommit och andra slutat. Denna revidering
påbörjades under 2003 och har fortsatt under 2004, bl.a. i form av arbete i
mindre grupper. Ett preliminärt namn på det nya programmet är
”Könsrelationernas politik och demokratins villkor”. Inom ramen för
programutvecklingen började vi under hösten planera för medverkan i ett nytt
och potentiellt stort forskningsområde som ska handla om kvinno- och
könsforskningens/genusvetenskapens historia, i Sverige och övriga Norden.
Anna G. Jónasdóttir och Gunnel Karlsson var värdar för ett upptaktsmöte i
Örebro i oktober. Övriga deltagare på detta första möte var professor Beatrice
Halsaa, Oslo, FD Ulla Manns, Södertörn och FD Anna Nordenstam, Göteborg.

Forskningsprogrammets forskare

Elinor Brunnberg är fil.dr i socialt arbete och disputerade på avhandlingen Vi
bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändringen av hörselskadade
barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö. Hon forskar
nu vidare med studier av flickors och pojkars vardagsliv ur ett köns- och
generationsperspektiv. Aktuellt är ytterligare analys och artikelförfattande av
empirin till avhandlingen, en internationell komparativ studie av socialtjänstens
arbete med pojkar och flickor i en misshandelssituation samt en studie av
konstruktionen av barndom och kön i svenska avhandlingar i socialt arbete
(tillsammans med Kristina Larsson Sjöberg). Elinor Brunnberg är också verksam
inom forskargruppen ICU – I See You. Under verksamhetsåret har Elinor i
konkurrens med andra kvinnliga forskare fått extra fakultetsmedel att disponera
för docentmeritering.
Johan Dietrichson är doktorand i historia vid Humanistiska institutionen. Johan
forskar om svenska militären i ett genusperspektiv. Den preliminära
avhandlingstiteln är Att göra män av pojkar och flickor: Det svenska försvaret i
ett genusperspektiv 1945-1989.
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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.
Anna-Karin Frih är fil.mag. och doktorand i historia vid Örebro universitet.
Hon arbetar med en avhandling om flickors och unga kvinnors hälsa,
sjukdomar och ideal kring sekelskiftet 1900. Frih söker svar i olika arkiv på hur
flickor behandlades för sjukdomar, som t.ex. kloros, och inom vilka typer av
vårdinstitutioner. Dessutom vill Frih ta reda på vilka föreställningar om hälsa
och ohälsa som fanns om både flickor och pojkar under den aktuella perioden.
Karaktärs- och kroppsideal, uppfostran och uppväxtvillkor kommer att
behandlas från ca 1870 till 1930. Andra intresseområden är medicinhistoria,
folkhälsofrågor samt kvinno- och barndomshistoria under 1800- och 1900talen. Frih undervisar grundutbildningsstudenter på kursen Vård- och medicinhistoria, Humanistiska institutionen.
Anna G. Jónasdóttir är professor i kvinnovetenskap och docent i statsvetenskap.
Hon har under verksamhetsåret arbetat vidare med sitt projekt om en
könsbaserad intresseteori. Vidare arbetade Anna med ett bokprojekt, The
Political Interests of Gender. Restructuring Feminist Theory and Research,
tillsammans med Kathleen B. Jones (San Diego State University). Där ingår bl.a.
en kritisk granskning av feministisk poststrukturalistisk teori, särskilt Judith
Butlers, Chantal Mouffes och Joan Scotts arbeten.
Gunnel Karlsson är fil. dr i historia. Hon har från 2003 återgått till sin tjänst
som lektor vid Centrum för feministiska samhällsstudier, efter att under tre år
ha arbetat som föreståndare vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid
Göteborgs universitet. Gunnels avhandling från 1996, Från broderskap till
systerskap handlar om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för
inflytande i SAP under efterkrigstiden. Inom ramen för forskningsprojektet
"Kön, makt, auktoritet" (som varit vilande under 3 års tjänstledighet) har
Gunnel publicerat en artikel om Olof Palme och jämställdheten. Hon arbetar för
närvarande med en artikel om Inga Thorsson och kampen mot atomvapen på
1950-talet, som med arbetsnamnet ”A thorn in the party’s flesh. Women
Changing Social Democratic Policy”, planeras ingå i en antologi.
Christian Kullberg är docent i socialt arbete. Han forskar bl.a. om
arbetslivsfrågor med inriktning på jämställdhet samt om socialtjänst,
socialpolitik, familjefrågor och mansfrågor.
Kristina Larsson Sjöberg är socionom, fil. dr och universitetslektor i socialt
arbete. Hon är också verksam inom forskargruppen ICU - I See You (Interest in
Children and their Understanding) vid Örebro universitet. Kristina disputerade
år 2000 på avhandlingen Barndom i länkade familjesystem. Om samhörighet
och åtskillnad vid Göteborgs universitet, och forskar nu vidare med studier av
flickors och pojkars vardagsliv ur ett köns- och generationsperspektiv. Aktuellt
är ett arbete om konstruktionen av barndom och kön i svenska avhandlingar i
socialt arbete (tillsammans med Elinor Brunnberg, se ovan) samt en studie av
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styvpappors faderskap. Tillsammans med andra forskare i socialt arbete har
Kristina påbörjat ett projekt i syfte att dokumentera kvinnliga pionjärer i socialt
arbete i Norden.
Ann-Sofie Lennqvist Lindén är doktorand i statskunskap vid Novemus. Under
verksamhetsåret har hon arbetat med dels undervisning i statskunskap och dels
ett forskningsprojekt med en utvärdering av Uppsala kommuns nya
organisation.
Helena Magnusson är doktorand i genusvetenskap. Hennes forskningsområde
rör migration av kvinnlig arbetskraft, medborgarskapets roll och globala trender
i produktion och konsumtion. Hon har påbörjat en jämförande studie av
kvinnlig arbetskraft i manufakturindustrier i Kina respektive Mexiko.
Ingrid Pincus är fil. dr i statskunskap. Hon disputerade i november 2002 på
avhandlingen The Politics of Gender Equality Policy. Implementation and NonImplementation in Three Swedish Municipalities. För närvarande arbetar hon på
en artikel om implementeringen av jämställdhetsreformer som en politisk
process, som ska ingå i en antologi där Anna Jónasdóttir och Kathleen Jones är
redaktörer. Hon medverkar i ett EU-projekt (Athena2) inom vilket hon kommer
att skriva en artikel där hon vidareutvecklar och fördjupar dokumentationen om
den svenska jämställdhetspolitiken som finns redovisad i hennes arbetsrapport
(1998) Från kvinnofrågor till könsmaktsstruktur – den svenska
jämställdhetspolitikens utveckling 1972-1997.
Christine Roman är lektor och docent i sociologi. År 1994 disputerade hon på
avhandlingen Lika på olika villkor. Könssegregering i kunskapsföretag. Av
hennes övriga publikationer kan nämnas Hemmet, barnen och makten (1997)
(med G Ahrne) och Familjen i det moderna. Sociologiska sanningar och
feministisk kritik (2004). För närvarande är hon involverad i forskningsprojekt
som studerar familjebegreppets utveckling, individualisering och kön på ITföretag, samt handikapporganisationer, kön och sociala rättvisekrav.
Sofia Strid är doktorand i genusvetenskap vid Centrum för feministiska
samhällsstudier. Hennes avhandling behandlar de i och med EU föreliggande
och förändrande institutionella förutsättningarna för kvinnors möjligheter och
hinder att driva könsbaserade politiska och sociala intressen på europeisk nivå. I
fokus för undersökningens empiriska delar står EU:s institutioner och den
europeiska intresseorganisationen European Women’s Lobby, medan det
teoretiska intresset styrs av feministisk intresseteori och institutionalism.
Erika Svedberg är fil. dr i statsvetenskap. 1999-2002 hade hon tillsammans med
Annica Kronsell (Lunds universitet) projektet "Maskulinitet, femininitet och
svensk säkerhetspolitik i omvandling" finansierat av Vetenskapsrådet. Svedbergs
och Kronsells forskning om kön och svensk säkerhetspolitik har sedan dess
fortsatt inom ramen för ett projekt med fokus på kön och frivilligorganisationerna i Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Projektet har titeln
"Folkförankring 'på riktigt'? Kön, medborgarskap och demokrati i de frivilliga
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försvarsorganisationerna". Projektet är finansierat av Krisberedskapsmyndigheten och pågår 2003-2005.
Berit Åberg är fil. dr i sociologi. Hon disputerade den 19 januari 2001 på
avhandlingen Samarbete på könsblandade arbetsplatser. En könsteoretisk analys
av arbetsdelning mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och
ordningspoliser. Ett artikelmanus föreligger nu utifrån hennes avhandling och
har titeln ”Könsidentitetsprocesser och arbetsdelning bland ordningspoliser: En
fråga om könsaktörer och könsmaktstrukturer.” Den har översats till engelska
och kommer troligen att publiceras i den engelskspråkiga antologi som är
resultatet av forskargruppens samarbetsprojekt med San Diego State University.
Redaktörer för den boken är Anna G. Jónasdóttir och Kathleen B. Jones.
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Högre seminariet
Våren

26 januari
Ann-Sofie Lennqvist Lindén, doktorand i statskunskap, presenterade ny
projektplan, ”Governance – ett begrepp för genusvetenskapen?”.
9 februari
Internt arbetsmöte om forskningsprogrammet.
23 februari
Halvdagssymposium: ”Demokrati och kvinnors villkor i Ryssland och Sverige
på 2000-talet”.
8 mars
Ingrid Hartman Söderberg, FD i historia, presenterade sin nya avhandling
Vidunder till qvinnor.
Christine Roman, docent i sociologi, presenterade ny bok, Familjen i det
moderna. Sociologiska sanningar och feministisk kritik.
5 april
Johan Dietrichson, doktorand i historia, presenterade avhandlingsämne.
Christian Kullberg, FD i socialt arbete, lade fram artikelutkast.
19 april
Internt arbetsmöte om forskningsprogrammet
3 maj
Internt arbetsmöte om forskningsprogrammet.
17 maj
Sofia Strid, doktorand i kvinnovetenskap, presenterade avhandlingskapitel.
Hösten

6 september
”Kön, makt och gymnastik”. Barbro Carli, FD i pedagogik, presenterade sin
avhandling The Making and Breaking of a Female Culture: The History of
Swedish Physical Education in a Different Voice.
20 september
”Hur långt räcker hermeneutiken för att förstå kön och makt?” Frida Nilsson,
FD i sociologi, Uppsala universitet, berättade om en forskningsprocess utifrån
sin avhandling Creating Spaces for Action. ANC-women politicians’ views on
bridewealth and gender-related power.
4 oktober
Tema Intersektionalitet. Seminariegruppen diskuterade Nina Lykkes artikel i
KvT nr 1, 2003.
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8 oktober
Fortsättning på Tema Intersektionalitet.
1 november
Arbetsmöte om forskningsprogrammet.
15 november
Charlotte Fridolfsson, doktorand i statskunskap, presenterade
avhandlingskapitel.
29 november
Christine Roman, docent i sociologi och Åsa Lundqvist, FD i sociologi (Lunds
universitet) presenterade papper: ”Between science, politics and the market:
Swedish family policy between 1930 and 2000”.
13 december
Anna G. Jónasdóttir, professor i kvinnovetenskap och Kathleen B. Jones, San
Diego State University, presenterade pågående forskning.

Övriga seminarier

16 december
Lucy Sargisson, senior lecturer vid School of Politics, Nottingham University,
presenterade paper med titeln “Why Utopia?”. Samarrangemang mellan
statskunskap, Centrum för feministiska samhällsstudier, Centrum för urbana
och regionala studier och forskarskolan Urbana studier.
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Forskarutbildningskurser
Under höstterminen 2004 gavs forskarutbildningskursen ”Sådan diskurs – sådan
kärlek?”, 5 poäng, med Anna G. Jónasdóttir som kursansvarig. 3 doktorander
deltog (från Stockholm, Linköping respektive Örebro).

Handledning – Disputationer

Anna G. Jónasdóttir har under året handlett två doktorander i statskunskap,
varav en disputerade i december, och två i kvinnovetenskap. Hon var biträdande
handledare för en doktorand i pedagogik, som disputerade i juni.
Christine Roman har under året handlett två doktorander i sociologi, en i
Örebro och en vid Uppsala universitet.
Gunnel Karlsson är biträdande handledare för en doktorand i kvinnovetenskap.
Erika Svedberg är biträdande handledare för en doktorand i kvinnovetenskap.
Elinor Brunnberg är biträdande handledare för en doktorand i
folkhälsovetenskap.
Kristina Larsson Sjöberg ingick under våren i en s.k. ”läsgrupp” för Åsa
Källström-Caters avhandlingsarbete i socialt arbete.
Ingrid Pincus ingår i en handledarkommitté för en doktorand vid
Förvaltningshögskolan, Göteborg.

Samverkan med andra lärosäten
På initiativ av Nina Lykke, professor vid Tema Genus, Linköpings universitet,
inleddes i oktober en diskussion om en eventuell framtida organiserad
samverkan mellan de två systerenheterna Tema Genus, LiU och
Genusvetenskap, ÖU. Ett första möte hölls i november i Örebro där Nina Lykke
och Kirsti Niskanen från LiU samt Anna G. Jónasdóttir och Sofia Strid
(doktorand) deltog. I fokus för diskussionen var eventuella fördelar och
nackdelar med att bilda ett avtalsbaserat institut med extern
styrelserepresentation liknande det som handikappvetenskapen i Örebro
respektive Linköping har drivit under ett antal år. Inget konkret beslut togs på
mötet annat än att gå vidare med frågan och närmare undersöka
förutsättningarna för att bilda ett institut. Ett nytt möte i Linköping bestämdes
till den 3 februari 2005. I sammanhanget fördes också på tal vikten av att alla
de genusvetenskapliga enheter/institutioner i Sverige som nu fått examensrätt i
forskarutbildningen – utöver ÖU och LiU är det Göteborg och Lund – träffas
och diskuterar gemensamma angelägenheter.
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Forskningsrapporter och publicerade skrifter
Elinor Brunnberg
Brunnberg, Elinor & Pecnik, Ninoslava (2004) A comparative study of social workers’
reactions to child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare system.
Sverige: Svenska Institutet.
Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2004) Avhandlingar i socialt arbete 1980-juli
2004. www.oru.se>Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap>Forskargrupper>ICU.
Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2004) Barnrelaterade avhandlingar i socialt
arbete 1980-juli 2004. www.oru.se>Institutionen för beteende, social och
rättsvetenskap>Forskargrupper>ICU.
Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2004) Om barndom och kön. Barnrelaterade
avhandlingar i socialt arbete 1980-2003. Örebro: Örebro Universitet, Centrum för feministiska
samhällsstudier, Arbetsrapport nr 3.
Brunnberg, Elinor (2004) ”Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändring av
hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö” i Audio-Nytt,
nr 3.
Gunnarsson, Birgitta, Kylander, Kristina, Risberg, Helen & Brunnberg, Elinor (2004) ”Barn i
Ingenmansland” i Socionomen, nr 7.

Charlotte Fridolfsson
“Politics, Protest and the Threatening Outside” Distinktion, 8, 79-92.

Anna-Karin Frih
”’Flickorna äro sjuka, klena och öfveransträngda’: Sjukligheten bland flickor och pojkar
utifrån svenska hälsoundersökningar ca 1870-1930”, i Svensk medicinhistorisk tidskrift nr 4,
2004.

Anna G. Jónasdóttir
“Feminism, vetenskap och föränderliga kunskapsintressen”, konferensinlägg publicerat på
http://www.nikk.uio.no/arrangementer/konferens/island04/papers.html.

Gunnel Karlsson
Recension av Roger Klinth (2002), Att göra pappa med barn. Den svenska pappapolitiken
1960-95. I Historisk tidskrift 2004:4
Recension av Det offentlige helsevesen i Norge 1605-2003, del I av Ole Georg Moseng och del
II av Aina Schiötz. I Scandinavian Journal of History, vol 29, Nos 3-4, 2004.
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Kristina Larsson Sjöberg
”’Det fanns redan en pappa.’ Om styvpappan i länkade familjesystem”, Reuterstrand, Siri
(red.) Konferens ¼. Nationellt seminarium om mansforskning 11-12 mars 2003. Göteborg:
Nationella sekretariatet för genusforskning, 2004.
Med Elinor Brunnberg: Om barndom och kön. Barnrelaterad avhandlingar i socialt arbete
1980-2003. Örebro: Örebro universitet, Centrum för feministiska samhällsstudier,
Arbetsrapport nr. 3, 2004.

Christine Roman
Familjen i det moderna. Sociologiska sanningar och feministisk kritik. Liber förlag, 2004.
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Forskningskonferenser/seminarier
Elinor Brunnberg
17-18 juni
ICU presentation vid konferensen “Family futures. Changing Families. Changing world”,
London, Parenting Education & Support Forum
24-30 juli
”Forskning med barn – att tala med och lyssna till barn” samt ”Vinjettmetoden som verktyg i
studier av välfärdsprofessioner: Exempel från socialt arbete”. Paper presenterade vid Nordiska
Sommaruniversitetets konferens, Island, Laugarvatn.
2-5 oktober
”We changed our hearing schoolmates for deaf ones!” Paper presenterat på Global Social
Work 2004, Adeleide, Australien. Arrangörer: International Association of Schools of Social
Work, International Federation of Social Workers, Australian Association of Social Workers &
Australian Association for Social Work & Welfare Education.

Johan Dietrichson
26-28 november
Deltog vid Nordiska mansforskningskonferensen 2004 i Södertälje. Presenterade paper,
”Svensk militär (armén) i ett genusperspektiv 1945 -1994”.

Charlotte Fridolfsson
7-8 maj
Deltog i konferensen Fifth Graduate Conference in Political Theory som hölls vid University of
Essex. Arrangörer var Department of Political Science vid Essex universitet. Presenterade paper
”Operation Occupation. Political Subjects Taken Seriously?”.
7-9 oktober
Deltog i Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Stockholms Universitet, arbetsgruppen Politisk
idéhistoria. Presenterade paper ”Operation ockupation”.

Anna-Karin Frih
Juli
Föredragande över ämnet ”Water-Cures for Chlorotic Girls: Swedish Spas as Health Care
Providers in the late Nineteenth Century” vid konferensen Health and Health-Care between
Self-Help, Intermediary Organizations and Formal Poor Relief (from the Middle Ages to the
present) i Braga, Portugal. Organiserat av det EU-finansierade nätverket PHOENIX TN.

Anna G. Jónasdóttir
10-12 juni
Deltog i den nordiska konferensen ”Kvinnorörelser – inspiration, intervention och irritation”, i
arbetsgruppen ”Kön och vetenskapssamhället”,
Presenterade paper: ”Feminism, vetenskap och föränderliga kunskapsintressen”.
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Arrangör: Islands universitet, Islands kvinnohistiriska arkiv och NIKK.
Plats: Reykjavík, Island.

Gunnel Karlsson
20-21 februari
Deltog i seminarium och arbetsgruppsmöte inom ramen för Athena Working Group,
Antwerpens universitet.
16 november
”Den sexualiserade människan. Frigörelse eller exploatering?” Konferens arrangerad av
Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning, i Stockholm.

Kristina Larsson Sjöberg
20-31 mars
Deltog tillsammans med studenter från Örebro universitet i ERASMUS/SOCRATES Intensive
Programme, European Social Work Strategies Against Poverty Among Aged Women,
tillsammans med Bundesakademie für Sozialarbeit für Berufstätige, Wien, Fachhochschule
Frankfurt am Main, Tyskland, ÈLTE-University, Budapest, Università Ca’Foscari, Venedig och
University of Technology, Kaunas, Litauen.
17-18 juni
Deltog i konferensen ”Family Futures. Changing Families. Changing World”, Queen Elisabeth
II Conference Center, Westminster, London. Poster presentation: “’There is a natural father.’
About stepfather’s parenthood”.
26-28 november
Deltog i Nordiskt mansforskningsseminarium, ”Den Gode, den Onde, den Normale”,
Södertälje. Presenterade paper: ”Styvfäder och biologiska fäder i samverkan”.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
26-28 november
Deltog i den XIII Nordiska Kommunalforskarkonferensen arrangerad av universitetet i Oslo,
Norge. Deltog med pappret ”Vad ska politikerna göra? En analys av den ”nya”
politikerrollsdiskursen.”

Helena Magnusson
26-27 augusti
Deltog i workshopen ”Citizenship, Rights and Gender Justice”, Göteborg.

Ingrid Pincus
20-21 februari
Deltog i seminarium och arbetsgruppsmöte inom ramen för Athena2, Working group 3B,
University of Antwerpen. Presenterade paper ”Men, power and the problem of gender equality
policy implementation”.
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29-30 maj
Deltog i Athena2 Helsinki project meeting, Working group 3B seminar och working group
meeting.
10-12 juni
Presenterade paper “Men, power and the problem of gender equality policy implementation”
på nordisk konferensen Women's Movements - Inspiration Intervention Irritation, Reykjavik
Iceland.

Christine Roman
5-6 januari
Sociologförbundets årsmöte, Stockholm . “Disability, gender and social justice. Claims for
redistribution and recognition in the Swedish disability movement” (med A Hugemark).
10-13 maj
Symposiet ”Genusrelationer i rörelse, Jämställdhetscentrum”, Karlstad universitet. Föredrag:
”Ambivalenser: Individualisering och kön i ’den nya ekonomin’”
28-30 oktober
Seminariet “Gender Equality and Economic Relations in Modern Families”, Stein Rokkans
Centre for Social Studies, Bergen. “Constructing new families. Academic discourse, family
politics and gender equality in Sweden”.

Sofia Strid
15 september
Deltog som observatör i Sveriges Kvinnolobbys årsmöte, Stockholm.
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Utåtriktad verksamhet
Gästföreläsningar

Elinor Brunnberg
23 februari
Undervisade på Departement for Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb för
magisterstuderande. Höll även ett seminarium tillsammans med en kroatisk forskare för de
socialarbetare som deltagit i en komparativ studie av socialt arbete för att skydda barn i
Kroatien och Sverige.

Gunnel Karlsson
1 april
”Kön eller genus? Om genusforskningens framväxt och kontroverser”. Föredrag vid Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala, som del i mentorsprogram för doktorander.

Ingrid Pincus
8 oktober
Inbjuden att föreläsa på forskarutbildningskursen ”Women in European Politics”, Department
of Gender Studies, Central European University, Budapest.
12 november
”Jämställdhetsarbete – den politiska dimensionen”. Föreläsning under ”Strategier, motstånd
och praktiskt arbete”, kurs för jämställdhetshandläggare. Arrangör: Sekretariatet för
kompetensutveckling, Uppsala universitet.

Christine Roman
11 februari
”Sociologiska teorier om familjen”. Föreläsning, Sociologiska institutionen, Stockholms
universitet. Tvärvetenskaplig magisterkurs i demografi (61-100 p).
10-13 maj
Kommentator och föredragshållare på symposiet ”Genusrelationer i rörelse”,
Jämställdhetscentrum, Karlstad.universitet.
5 oktober
“Feminism och familj”. Föreläsning, Institutionen för socialt arbete, Örebro universitet,
Magisterprogrammet i socialt arbete.
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Övriga föreläsningar/Tredje uppgiften

Elinor Brunnberg
7 februari
Offentlig föreläsning på Conventum, Olof Palmes Torg, Örebro, ”Vi bytte våra hörande
skolkamrater mot döva Om skolgården som mötesplats med jämnåriga för hörselskadade
barn”.
8 juni
Socialstyrelsen, Handikappsektionens personalkonferens, ”Vi bytte våra hörande skolkamrater
mot döva”.

Charlotte Fridolfsson
7 december
Inbjuden till radioprogrammet ”Boulevard” i P4 för att prata om könsstereotypa leksaker.

Anna G. Jónasdóttir
5 oktober
”Feministiska frågor och Marx metod”. Föreläsning arrangerad av CMS Uppsala, Uppsala
bokcafé.

Gunnel Karlsson
30 oktober
Medverkade med inledningsanförande vid Jubielumsseminarium på tema ”Behövs
kvinnorörelsen”, anordnad av s-kvinnor på Folkets Hus i Göteborg.

Kristina Larsson Sjöberg
15 februari
”Med hjärtat till vänster”. Föreläste tillsammans med en japanolog från Stockholms universitet
på SSU-konferens, Hökarängsskolan i Stockholm.
21 april
Deltog i utbildningskväll för föräldrar och personal på Navets skola, Örebro.
18 november
Föreläste under rubriken ”Barndom i länkade familjesystem” på KOMVUX, Alnängsskolan,
Örebro.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
29 april
Föreläste om ”jämställdhet i skolan” vid pedagogisk konferens för förskolorna i
Ladugårdsängen, skolområde sydost Örebro.
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Ingrid Pincus
6 februari
Frukostsamtal – Europa, inledande presentation ”Kvinnor och politik”, ABF Örebro.
7 december
”Jämställdhetsarbete – den politiska dimensionen”. Föreläsning vid Länsarbetsnämndens
jämställdhetsdag, Statistiska centralbyrån, Örebro.

Sofia Strid
1 september
”Vad är Kvinnovetenskap?”, Cityakademin, Örebro .
3 september
”Att vara kön i grundskolan”, Studiefrämjandet, Örebro.
14 oktober
”Feminism & jämställdhet”, Temadag för Karolinska gymnasiet, Örebro universitet.

Interna konferenser Örebro universitet

Anna G. Jónasdóttir
14-15 oktober
Deltog i strategidagarna, Loka brunn.

Gunnel Karlsson
14-15 oktober
Deltog i strategidagarna, Loka brunn.
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Internationalisering
Gender Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden. Student and Research
Exchange

På initiativ av Erika Svedberg och med medel från Svenska institutet startade
under 2004 ett samarbetsprojekt mellan Örebro universitet, Lunds universitet,
Journalistiska fakulteten vid Moskvas Statliga universitet (MGU) samt
Historiska institutet vid Ryska Vetenskapsakademin (RAS). Syftet med projektet
är att bygga upp nya nätverk mellan forskare, universitetslärare, doktorander,
studenter och NGO-aktiva inom genusvetenskap och jämställdhetsarbete i
Sverige och Moskva. Projektet förväntas pågå under tre år och består av två
delar: nätverk av forskare och NGO-aktiva samt kursutveckling, och
studentutbyte mellan Sverige och Moskva.
I februari hölls ett första planeringsmöte i Örebro. Deltog gjorde, förutom
forskare verksamma inom kvinnovetenskap vid Örebro universitet, Nadezhda
Azhgikhina, journalist och lektor vid MGU, Svetlana Aivazova, forskare och
expert vid Consortium of Women’s Nongovernmental Associations of Russia,
Anastasia Pavlova, doktorand vid RAS samt från Lunds universitet Karin
Sarsenov, institutionen för öst- och centraleuropastudier och Ingemar
Oscarsson, journalistutbildningen. I samband med detta möte hölls även ett
halvdagssymposium på temat ”Demokrati och kvinnors villkor i Ryssland och
Sverige under 2000-talet”.
Studentutbytet tog sin början under hösten, då sex ryska studenter, varav två
doktorander, vistades vid Örebro universitet under sju veckor. De läste här 5poängskursen Gender Equality and the Swedish Welfare State. I slutet av året
reste två studenter från Lunds universitet till Moskva för 5 veckors vistelse, där
de gjorde fältarbete för att skriva uppsats vid hemkomsten. Studentutbytet är
planerat att fortsätta under 2005.
I november reste sex personer från Örebro till Moskva, Berit Åberg, Sofia Strid,
Ingrid Pincus, Gunnel Karlsson och Helena Magnusson samt Karin Gustafsson,
sekreterare. Med på resan var även Karin Sarsenov från Lunds universitet. I
Moskva träffade gruppen representanter för projektets samarbetspartners,
Journalistiska fakulteten vid MGU samt Institutet för historia vid RAS. Man
diskuterade det fortsatta samarbetet, möjligheter till forskarsamarbete och en
planerad sommarskola i Ryssland 2006, som avslutning på projektet. Ett möte
med Consortium of Women’s Nongovernmental Associations hanns också med.
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Athenaprojektet

Centrum för feministiska samhällsstudier ingår sedan 2003 i ett europeiskt
nätverk – Athena – som drivs inom ramen för AOIFE (Association of
Institutions for Feminist Education and Research in Europe). Athena är ett
“Socrates Thematic Project” där ett 100-tal kvinno-/genusvetenskapliga miljöer
vid olika universitet ingår. Projektet finansieras av EU-kommisionen. Anna
Jónasdóttir, Gunnel Karlsson och Ingrid Pincus ingår i nätverkets andra
projektomgång (Athena2), som löper mellan 2003 och 2006. Athena2 omfattar
ett 20-tal olika delprojekt. Vi medverkar i ”Activity 3B” med titeln
”Reconceptualising the Notion of Equal Opportunities and Rethinking the
Policy Aims and Instruments – A Joint Effort of Women’s (Gender) Studies in
the Academia (Research and Training), Policy Makers and Women’s
Organisations”. Syftet med Activity 3B är framförallt att överbrygga det
växande gapet mellan de tre ovan nämnda aktörsgrupperna för att därigenom
kunna verka för att förbättra kvinnors villkor, samt jämställdheten mellan
kvinnor och män. Under det gångna året deltog vi i Athena2-projektets samlade
konferens i Helsinki och på Activity 3B:s två arbetsseminarier.

Nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig genusvetenskap

Genusvetenskapen vid ÖU är en av 37 medverkande enheter i forskarskolan,
som finansieras av NordForsk. Forskarskolans syfte är att:
• erbjuda forskarutbildningskurser i tvärvetenskaplig genusvetenskap samt
kurser för handledare i genusvetenskaplig forskarutbildning
• möjliggöra samarbete mellan forskarutbildningsprogram- och aktiviteter i
de olika deltagarländerna
• stärka samarbetet mellan forskarutbildning i de norra delarna av Europa
och övriga Europeiska/internationella forskarutbildningsaktiviteter
• ytterligare utveckla transnationell, multi-, inter- och tvärvetenskaplig
genusforskning

Forskarskolan erbjuder varje år 4 forskarutbildningskurser samt en kurs för
handledare. Värdinstitution är Tema Genus vid Linköpings universitet.
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Övrig internationalisering/Nätverk

Erika Svedberg ingår i nätverket "Nordiska perspektiv på kön, krig och fred",
vilket leds av Professor Maud Eduards, Stockholms universitet och Oslo
universitet. Nätverket är feministiskt tvärvetenskapligt och består av 16 forskare
från de nordiska länderna samt tre fakulteter. Nätverket ska utgöra ett forum
för fördjupad forskning inom en rad överlappande forskningsproblem på temat
kön, väpnade konflikter och fred.
Christine Roman samverkar inom ramen för UK/Nordic Network, som studerar
jämställdhet och välfärd, med Janet Fink, Faculty of Social Science, Open
University, London, Anna-Birte Ravn, FREIA-Center for Gender Studies,
Aalborg University, Naomi Tadmor, Department of History, Cambridge
University samt Åsa Lundqvist, Lunds universitet.
Charlotte Fridolfsson deltog i sommarkurs vid University of Essex, UK,
Department of Government i två veckor, i kurserna Politics of Time: Narrative
Theory and Discourse Analysis med Dr Juan Pablo Lichtmajer, University of
Tucuman, Argentina och Rhetoric and Discourse Analysis med Dr Alejandro
Groppo, Univeristy Siglo21/UCC and University of Villa Maria, Cordoba,
Argentina.
Elinor Brunnberg besökte Zagreb University, Faculty of Law i februari och juli.
Anna-Karin Frih ingår i ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan
forskare från Humboldt universitetet i Berlin och forskare från Örebro
Universitet. Projektet som söker pengar hos bl.a. Vetenskapsrådet och FAS
handlar om gränsdragningar mellan sjukdom och hälsa i välfärdsstaterna
Sverige och Tyskland. Deltog i tvådagarsseminarium i Berlin 5-7 november
2004.
Sofia Strid vistades i Bryssel 6/12-10/12 för att samla material för sin avhandling
(intervjuer med EU-parlamentariker). Där träffade hon också forskarna Alison
Woodward och Joke Wierx, Vrije universitet, Bryssel.
Helena Magnusson är nätverksnod i Gadnet (Gender and Development
Network). Gadnet är institutionellt placerat på Center for Global Gender
Studies (CGGS), Göteborgs Universitet, och Sida/Sarec-finansierat. Målet med
Gadnet är att skapa och bibehålla en nationell forskargrupp där fokus på
utvecklingsfrågor och könsperspektiv är den gemensamma nämnaren. Nodernas
uppgift är att delta och vara medarrangörer av konferenser, workshops och
seminarier i Gadnets och/eller CGGS. I Gadnet ingår idag en eller flera noder
från 12 olika universitet/högskolor i Sverige, representerandes en rad olika
ämnen.
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Administrativa uppdrag inom ÖU
Anna G. Jónasdóttir
· Ledamot av styrelsen för International Science Center (ISC)
· Ledamot av referensgruppen för forskarskolan Demokratins villkor
· Suppleant i HS-nämndens anställningsutskott
Anna-Karin Frih
· Doktorandrepresentant i organisationskommittén för Forskarskolan Värde,
vård och omsorg.
Gunnel Karlsson
· Studierektor för ämnet kvinnovetenskap
· Suppleant i Örebro universitets jämställdhetsråd
Ingrid Pincus
· Ordförande i Örebro universitets jämställdhetsråd
Berit Åberg
· Proprefekt för Samhällsvetenskapliga institutionen
· Ledamot av institutionsstyrelsen
· Deltar i Sociala omsorgsprogrammets programråd
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Övriga uppdrag
Anna G. Jónasdóttir
Sedan 1997 är Anna medlem av Editorial Board för Finnish Yearbook of
Political Thought.
Referee: International Feminist Journal of Politics.
Gunnel Karlsson
Skrivit remissvar från Örebro universitet angående utredningen Genus på
museer. Slutrapport från arbetsgruppen Genus på museer, Kulturdepartementet,
DS 2003:61

Christine Roman
Referee: Acta Sociologica, Sosiologisk Tidskrift (Norge)

Fakultetsopposition – Betygsnämnd – Disputation

Anna G. Jónasdóttir
Ledamot i betygsnämnd för Mikael Granberg, som disputerade i statskunskap
vid Örebro universitet på avhandlingen Från lokal välfärdsstat till stadspolitik.
Politiska processer mellan demokrati och effektivitet: Vision Mälarstaden och
Östra hamnen i Västerås, 10 november.
Ledamot i betygsnämnd för Lisbeth Lewander, som disputerade i statsvetenskap
vid Karlstads universitet på avhandlingen Polariseringens politik – studier av
nationalism och kön, 3 december.
Ordförande vid disputation för Josefin Larsson, som disputerade i statskunskap
vid Örebro universitet på avhandlingen Aiming for Change. Intentional
Communities and Ideology in Function, 17 december.

Kristina Larsson Sjöberg
Opponent på Monica Nordenfors avhandling Att växa upp med fostersyskon,
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 19 oktober.
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Christine Roman
Fakultetsopponent på Ann Bergmans avhandling Segregerad integrering.
Mönster av könssegregering i arbetslivet. Institutionen för Arbetsvetenskap,
Karlstad universitet, 26 november.
Ledamot i betygsnämnd vid Anna-Lena Haraldsons disputation den 18 juni,
Sociologi, Karlstad universitet.
Ledamot i betygsnämnd vid Elin Lundins disputation den 12 november,
Samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet.
Ledamot i betygsnämnd vid Åsa Källström Caters disputation den 9 december,
Institutionen för beteende-, social- och rättvetenskap, Örebro universitet.

Sakkunniguppdrag

Anna G. Jónasdóttir
Tillsammans med professorerna Gerd Lindgren, Karlstads universitet, och
Jørgen Goul Andersen, Ålborg universitet, var Anna G. Jónasdóttir sakkunnig
vid tillsättningen av professuren i ”Gender Research in Social Sciences” vid
Ålborg universitet. Professuren är knuten till The Feminist Research Center
(FREIA).
Sakkunnig, ansökan om bidrag för att anordna symposium, VR.

Christine Roman
Sakkunnig forskningsansökan, FAS
Sakkunnig forskningsansökan, Riksbankens jubileumsfond.
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Information
Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev för Centrum för feministiska samhällsstudier/kvinnovetenskap
utkom med ett nummer under våren. Detta spreds till ca 200 intresserade, både
inom och utom universitetet.
Hemsida

Centrum för feministiska samhällsstudiers och kvinnovetenskapens hemsida
finns på adressen http://www.oru.se/sam/genusvetenskap. Här ges aktuell
information om vår verksamhet. Vi samarbetar också med Nationella
sekretariatet för genusforskning i Göteborg och 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-poängskursen, Kvinnan i samhället, på
initiativ av två av Forums dåvarande 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 Samhällsvetenskapliga institutionen.
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 har under åren forskare och studenter från olika discipliner
samlats för att tillsammans med inbjudna svenska och utländska föreläsare diskutera nyare
forskning. Seminarieserien har under åren koncentreras till olika teman, så har t.ex. teorier om
kärlek och vetenskap, mansforskning samt kunskapsproduktion och kön uppmärksammats.
Forum har även haft interna arbetsseminarier som i första hand ägnas åt presentation av egna
texter och/eller nyare kvinnovetenskaplig litteratur. Nätverksluncher för kvinnlig personal vid
Högskolan har anordnats, där företrädare för olika yrkesgrupper, discipliner och projekt i
korthet berättat om sig själva och sitt arbete. Idag är de öppna och de interna seminarierna
sammanslagna till ett enda.
Den 1 januari 2004 bytte Kvinnovetenskapligt forum namn till Centrum för feministiska
samhällsstudier, detta för att markera den successiva förändring och utveckling som
verksamheten genomgått. Namnbytet markerar samtidigt en innehållslig profil, som inte
framgick av det gamla namnet. Forskargruppens gemensamma programbas är
historiskt/samhällsvetenskapligt inriktad och avgränsad. Centrum för feministiska
samhällsstudier fungerar som en mångvetenskaplig forsknings- och forskarutbildningsmiljö där
seniorforskare och doktorander samverkar inom ramen för forskningsprogrammet.
Forskningsmiljön har sin kärna och kontinuitet i kvinnovetenskapen, som sedan 2001
respektive 2003 är ett grundutbildnings- och forskarutbildningsämne. De medverkande i
forskargruppen har sina respektive ämnesbaser i statskunskap, historia, sociologi och socialt
arbete. Olika forskningsprojekt pågår som anknyter till det gemensamma programmet.
Seminariet utgör ett viktigt led i samarbetet kring forskningen och för handledningen av
doktorander.
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 mars-firande med
artistframträdanden i aulan för att markera Forums olika milstolpar men också för att
diskutera framtida satsningar inom kvinnoforskningen.
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Avhandlingar från forskargruppen publicerade i serien Örebro Studies
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
Kristina Larsson Sjöberg (2000) Barndom i länkade familjesystem. Om samhörighet och
åtskillnad
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
Elinor Brunnberg (2003) Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändringen av
hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö

Kvinnovetenskapligt forums 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

Kvinnovetenskapligt forums rapportserie
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