CENTRUM FÖR FEMINISTISKA SAMHÄLLSSTUDIER
Verksamhetsberättelse år 2005

Inledning
Projektet “Gender Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden”,
som
startade
2004,
fick
fortsatt
finansiering
från
Svenska
institutet/Visbyprogrammet och gick därmed in på sitt andra projektår under
2005. Aktiviteterna har fortsatt med studentutbyte under både vår- och
höstterminen samt med nya kontakter med ryska genusforskare i syfte att utöka
samarbetet. (Läs mer under ”Internationalisering”.)
I december undertecknade rektor samarbetsavtal om Institut för tematisk
genusvetenskap i Linköping och Örebro. Det samarbete som diskuterats sedan
hösten 2004 är alltså nu formaliserat. (Läs mer under ”Samverkan med andra
lärosäten”.)
Under året har kontakt etablerats mellan CFS/genusvetenskapen och
Mälardalens högskola. Diskussioner förs kontinuerligt om möjligheterna till
samarbete främst om utbildning på olika nivåer.
Liksom förra året har Kathleen B. Jones, professor vid universitetets
International Science Center (ISC), vistats här i två perioder. Vid besök i april
och september har Kathy dels arbetat med en kommande antologi tillsammans
med Anna Jónasdóttir, dels inom ramen för sitt uppdrag som gästprofessor
medverkat i aktiviteter på forskarskolan Demokratins villkor. I anslutning till
sin vistelse vid ÖU har hon också blivit inbjuden att föreläsa och ge seminarier
vid andra lärosäten. (Läs mer under ”CFS:s forskare” samt
”Internationalisering”.)
Anna Jónasdóttir, Sofia Strid och Erika Svedberg deltog i oktober i ett
upptaktsmöte inför bildandet av en nationell genusvetenskaplig förening. Anna
ingår under året i en arbetsgrupp samt interimsstyrelse för det som föreslås bli
Sveriges genusforskarförbund.
Under året har en forskare tillkommen i gruppen, Anna Prestjan, FD i historia.
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 genusvetenskap (docent i statsvetenskap)
Gunnel Karlsson, lektor i genusvetenskap (FD i historia)
Ingrid Pincus, lektor (vik. ) i genusvetenskap (FD i statskunskap)
Erika Svedberg, lektor i genusvetenskap (FD i statsvetenskap)
Berit Åberg, lektor i genusvetenskap (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)
Anna Prestjan, forskare i historia (FD i historia)
Christine Roman, professor i sociologi
Doktorander
Johan Dietrichson, doktorand i historia (FM)
Charlotte Fridolfsson, doktorand i statskunskap (FM)
Anna-Karin Frih, doktorand i historia (FM)
Ann-Sofie Lennqvist Lindén, doktorand i statskunskap (FK)
Helena Magnusson, doktorand i genusvetenskap (FM i statsvetenskap)
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap (FK i statsvetenskap)
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Ekonomiska medel

Fakultetsanslag genusvetenskap:

1 440 000

Externa anslag (forskning/andra forskningsaktiviteter):

Vetenskapsrådet

Christine Roman för projektet ”Postmoderna liv?
Arbete, familj och kön i ’den nya ekonomin’” (med
Helen Peterson)

Krisberedskapsmyndigheten

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

FAS

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

Svenska institutet

Vinnova

1 531 000

32 000*
2 350 000
(medlen förvaltas
i Uppsala)

Projektet ”Gender Relations and Democratic
Processes in Russia and Sweden” (Ansvarig: Erika
Svedberg).

250 000

Elinor Brunnberg för ”Socialt arbete i Sverige och
Kroatien - ett samarbetsprojekt om barnmisshandel
där teori och praktik vävs samman”, Central- och
Östeuropa - Östeuropastipendium

343 000

”Partnerskap för social och ekonomisk tillväxt - en
fråga om genus, tillit och lärande” Ann-Sofie
Lennqvist Lindén (tillsammans med Gun Hedlund
och Katarina Larsson)

400 000

Summa:

4 906 000

(Alla siffror inklusive IGK och UGK.)
* Projektet har legat nere under 2005 men återupptas 2006.
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VERKSAMHETSREDOVISNING
CFS:s 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.
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.
Charlotte Fridolfsson är doktorand i statskunskap och timlärare i
genusvetenskap. 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 genusvetenskap och docent i statsvetenskap.
Hon disputerade 1991 på avhandlingen Love Power and Political Interests.
Towards a Theory of Patriarchy in Contemporary Western Societies, även
utgiven som Why Women Are Oppressed (1994), i spansk översättning som El
poder del amor (1993), samt i svensk översättning som Kärlekskraft, makt och
politiska intressen (2003). Bland hennes övriga publikationer finns Styrsystem
och jämställdhet (red. 1997), Is There a Nordic Feminism? (samred. 1998) och
”Kärlekskraft. Feministiska frågor och Marx metod” (2002). Under
verksamhetsåret skrev hon färdigt, tillsammans med Kathleen B. Jones, en lång
uppsats ”Out of Epistemology: Feminist Theory in the 1980s and Beyond”. Den
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ingår i en antologi med flera medförfattare som Jónasdóttir och Jones arbetat
med i några år och som blir färdig för publicering 2006.
Kathleen B. Jones är professor emerita i Women’s Studies vid San Diego State
University och gästprofessor (20 %) i genusvetenskap vid International Science
Center, Örebro universitet. Hon har länge undervisat och föreläst bl.a. om
feministisk teori, kön och politik, kvinnorörelsen och mäns våld mot kvinnor.
Bland hennes publikationer finns Compassionate Authority: Democracy and the
Representation of Women (1993) samt Women Transforming Politics (1997).
Under verksamhetsåret har Kathy medverkat i forskarskolan Demokratins
villkors aktiviteter, samt tillsammans med Anna G. Jónasdóttir arbetat på en
kommande antologi.
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. Gunnel har efter avhandlingen publicerat
tre artiklar som på olika sätt behandlar det socialdemokratiska kvinnoförbundet
och dess politik, och har under året fortsatt arbetat med en artikel på engelska
om Inga Thorsson och atomvapenfrågan. Hon har samtidigt återupptagit sin
forskning om reglementeringen i Göteborg 1865-1918 med fokus på den
manliga parten i könshandeln. Särskilt studeras reglementeringens konstruktion
av kvinnligt och manligt i fråga om sexualitet(er) och heteronormativitet.
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
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.
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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) där hon 1) med
utgångspunkt i SWOT analysmetoden utvecklat ett frågeunderlag för
jämförelser av olika länders nationella jämställdhetspolitik och maskinerier och
2) kommer att skriva ett paper om den svenska jämställdhetspolitikens
utveckling 1995-2005.
Anna Prestjan är forskare i historia. Hon disputerade 2004 på avhandlingen Att
bota en drinkare. Idéer och praktik i svensk alkoholistvård 1885-1916. Annas
intresseområden inom historieämnet är framför allt vård- och medicinhistoria,
socialhistoria och genus. För närvarande arbetar Anna inom forskningsprojektet
"Kristen manlighet - en modernitetens paradox?", finansierat av Riksbankens
Jubileumsfond.
Christine Roman är professor 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. Hennes avhandling kritiserar
traditionell förhandlingsteori och ger exempel på ett mer relationellt sätt att
analysera förhandlingar i samarbetsprojekt. För närvarande är hon
projektledare för CFS samarbete inom genusvetenskapen med fyra universitet i
Ryssland. Samarbetet omfattar både studenter, doktorander och seniora
forskare och finansieras av Svenska Institutet. Syftet med nätverket är bland
annat att lägga grunden för gemensamma rysk-svenska genusforskningsprojekt.
Som disputerad har Erika Svedbergs forskning handlat om kön och svensk
säkerhetspolitik i omvandling (tillsammans med Annica Kronsell, Lunds
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universitet) med finansiering från Vetenskapsrådet. Svedbergs och Kronsells
forskning har under senare år inriktats på kön och frivilligorganisationerna i
Sveriges krisberedskap och totalförsvar, med finansiering från Krisberedskapsmyndigheten.
Berit Åberg är fil.dr. i sociologi. Hon disputerade den 2001 på avhandlingen
Samarbete på könsblandade arbetsplatser: En könsteoretisk analys av
arbetsdelningen mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och
ordningspoliser. Ett artikelmanus föreligger nu utifrån hennes avhandling och
har titeln ”Explanations to internal sex segregation in a male dominated
profession”. Publicering av artikeln planeras i en antologi med arbetsnamnet
The Political Interests of Gender: Reconstructing Feminist Theory and Political
Research. Redaktörer för boken är Anna G. Jónasdóttir och Kathleen B. Jones.
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Högre seminariet
Våren

31 januari
Gunnel Karlsson, FD i historia, presenterade sin text ”Så skapades
prostitutionen”
14 februari
Helena Magnusson, doktorand i genusvetenskap, presenterade konferenspappret
”Hukou Hostages: Citizenship Discrimination in Contemporary China”.
28 februari
Gunnel Karlsson, FD i historia, presenterade artikel för en kommande antologi:
”A Thorn in the Party’s Flesh. Women Changing Social Democratic Policy”.
14 mars
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap, presenterade avhandlingskapitlet
”European Women’s Lobby: Representation of Interests?”.
11 april
”Varför är det lättare för kvinnor i Sverige att nå toppen i politiken än i
näringslivet?”. Professor Anita Göransson, Göteborgs universitet, presenterade
sin kommande bok Maktens kön, Kvinnliga och manliga makthavare i Sverige
på 2000-talet.
25 april
”Kønskvotering i politik globalt – hvorfor Norden ikke længere er modellen”.
Drude Dahlerup, professor vid Stockholms universitet, berättade om ett
forskningsprojekt.
29 april
Anna-Karin Frih, doktorand i historia, presenterade avhandlingskapitel.
9 maj
Daria Zhivihina och Olga Korobeynikova, forskarstuderande från Journalistiska
fakulteten, Moskvas statliga universitet, inledde diskussion på temat
”Diskursiva könskonstruktioner och politisk kamp i Ryssland”.
23 maj
Johan Dietrichson, doktorand i historia, presenterade del ur kommande
avhandlingskapitel: ”Kroppen och ’kvaliteten på mannen bakom vapnet i
efterkrigstidens Sverige”. Anna Prestjan, FD i historia, presenterade projektskiss.
Hösten

12 september
Åsa Källström Cater, FD i socialt arbete, presenterade sin avhandling, med
särskild fokus på olika teoretiska perspektiv på kön och våld.
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26 september
Vi fick besök från forskargruppen vid Tema Genus, Linköping.
10 oktober
”Genusstudier i Ryssland”. Diskussion i anslutning till vårt samarbetsprojekt
med Ryssland.
8 november
Gemensamt seminarium med Tema Genus i Linköping. Sofia Strid, doktorand i
Örebro, presenterade avhandlingstext och Robert Hamrén, doktorand i
Linköping, presenterade pappret ”Män som förebilder och komplement.
Konstruktioner av kön i Rotarylitteraturen”.
21 november
Helen Lindberg, doktorand i statskunskap, presenterade avhandlingskapitel.
5 december
Åsa Källström Cater inledde diskussion kring boken Varför går hon? Om
misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser av Carin Holmberg & Viveka
Enander..
19 december
Jämställdhetspolitiska utredningen. Vi diskuterade valda delar ur betänkandet
och forskarrapporterna. Ingrid Pincus, FD i statskunskap och Ann-Sofie
Lennqvist Lindén, doktorand i statskunskap, inledde.
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Forskarutbildningskurser
Inga kurser gavs under året i CFS:s regi.

Handledning – Disputationer

Elinor Brunnberg är biträdande handledare för en doktorand i
folkhälsovetenskap, Örebro universitet.
Christine Roman har under verksamhetsåret varit handledare för 3 doktorander
i sociologi, två i Örebro och en vid Uppsala universitet (Helen Peterson, Uppsala
universitet, disputerade 21/10 på avhandlingen Gender, Power, and PostBureaucracy. Work Ideals in IT Consulting.)
Anna G. Jónasdóttir handleder två doktorander i genusvetenskap och en i
statskunskap vid Örebro universitet. Fr.o.m. HT 2005 ingår hon också i en
handledarkommitté för en doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.
Gunnel Karlsson är biträdande handledare för en doktorand i genusvetenskap,
Örebro universitet.
Erika Svedberg är biträdande handledare för en doktorand i genusvetenskap,
Örebro universitet.
Ingrid Pincus ingår i en handledarkommitté för en doktorand vid
Förvaltningshögskolan i Göteborg.
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Samverkan med andra lärosäten
Genusforskningsinstitutet

Fr.o.m 1 januari 2006 skapas en gemensam utbildnings- och
forskningsorganisation för tematisk genusvetenskap mellan Örebro universitet
och Linköpings universitet – Genusforskningsinstitutet. Institutet ska verka för
att etablera nationell och internationell excellens inom forskning,
forskarutbildning och masterutbildning i tematisk och postdisciplinär
genusforskning. Ett viktigt syfte är även att undersöka och profilera de
professionella kvalifikationerna och arbetsmarknaderna för studenter inom
genusvetenskaplig forskar- och masterutbildning.
Institutet kommer att ledas av en styrelse med högst 7 ledamöter, varav en
föreståndare. Verksamheten ska administreras gemensamt av båda parterna, i en
virtuell två-Campus-modell.
Mälardalen

Med anledning av planerna om ett samgående mellan Örebro universitet och
Mälardalens högskola inbjöd CFS och genusvetenskapen några företrädare för
genusperspektiv i utbildning och forskning vid MdH till ett första
kontaktskapande möte i mars 2005. Vid MdH finns varken ämnet
genusvetenskap eller någon anställning med genusinriktning. Däremot finns ett
brett upplagt hum-sam-magisterprogram (s.k. breddmagister) samordnat av
historikern Iréne Artéus och med tillhörighet inom Institutionen för samhällsoch beteendevetenskap (ISB). Likaså bedrivs vid MdH det s.k. Genusforum. Det
är en forskningsinformations-/bildningsverksamhet som drivits temporärt på
EU-medel och som varit nära kopplad till lärosätets jämställdhetsfrämjande
aktiviteter.
Kontaktskapandet och inventeringen av eventuella gemensamma eller
divergerande intressen fortsatte under ett möte i Västerås i december, nu även
med prefekten vid ISB, Tola Jonsson, involverad. Tydligt intresse för fortsatta
diskussioner om framtida samverkan markerades från båda hållen och en ny
träff i mars 2006 bestämdes.

Deltagande i nationella nätverk

Elinor Brunnberg är medlem i ett nationellt forskarnätverk för
handikappforskare, Centrum för handikappforskning, och ett nationellt nätverk
av barnforskare.
Berit Åberg deltar i Näta, Nätverk för arbetslivsforskning vid Örebro
universitet.
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Publikationer
Forskningsrapporter och publicerade skrifter

Elinor Brunnberg
”The School Playground as a Meeting Place for Hard of Hearing Children”, Scandinavian
Journal of Disability Research, Vol. 7, No. 2.
Att prata med och lyssna till barn. Socialdepartementet. Konferensrapport, Mötet med barnet
11-12 april 2005.
Avhandlingar i socialt arbete 1980-2004. Örebro: Örebro universitet, socialt arbete,
www.oru.se (med Kristina Larsson Sjöberg).
Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete 1980-2004. Örebro: Örebro universitet, socialt
arbete, www.oru.se (med Kristina Larsson Sjöberg).

Anna G. Jónasdóttir
”Feminism och forskning – vem stal förändringsperspektivet?” i Socialistisk debatt, nr 1 2005.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
”Politikerrollen ur ett genusperspektiv” i SOU 2005:66 Makten att forma samhället och sitt
eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. Bilaga forskarrapporter till
Jämställdhetspolitiska utredningen.
”Politikers och tjänstemäns bedömning av inflytandet över organisationsförändringen och
jämställdhet samt en första analys av enkäten som riktades till politikerna i Uppsala” i
”Utvärderingen av effekterna av Uppsala kommuns nämndorganisation”. Delrapport till
Uppsala kommun 29/8 2005.
”Medborgarmodellen – Politikernas, i Örebro läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd och
beredningar, syn på den nya organisationen. Resultat av en enkätundersökning.” Rapport till
Örebro läns landsting, november 2005.

Christine Roman
”Rättvisekrav och organisering” i Danermark, Berth (red.) Sociologiska perspektiv på
funktionshinder och handikapp, Studentlitteratur (med Agneta Hugemark).
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Insända manuskript

Elinor Brunnberg
”Att observera, tala med och lyssna till barn”, kommande i Cedersund E (red.)
Välfärdsforskningens nya redskap. Århus: NSU Press.
”Vinjettmetoden som verktyg i studier av välfärdsprofessioner: Exempel från socialt arbete” i
Cedersund E (red.) Välfärdsforskningens nya redskap. Århus: NSU Press (med Christian
Kullberg).

Christine Roman
”Uppkomsten av en demokratisk familj? – teori, politik, praktik” i Ekström, M m fl (red)
Demokratins transformationer. Volym 2. Örebro Studies (med J Ahlberg).
“Academic discourse, social policy and the construction of new families” in Melby, K, Ravn,
A-B and Carlsson Wetterberg, C (eds.), Gender Equality as a Perspective on Welfare: The
Limits of Political Ambition?.
“Diversity and Divisions in the Disability Movement. Disability, gender, and social justice”
(submitted).
“ Modernity, Individualisation and the Construction of Swedish Family Policy. Part 2 (1970 –
2000)” in J Fink, N Tadmor, Å Lundqvist (eds.) Family, Gender and Social Policy.
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Forskningskonferenser/seminarier
Elinor Brunnberg
4-5 februari
Deltog i konferensen ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp inom genusforskningen?”,
Norrköping. Presenterade paper: ”Barndom och kön”.
10-12 februari
Deltog i Nordiska Sommaruniversitets vintersession i Göteborg. Presenterade paper: ”Barndom
och kön”.
29 juni-3 juli
Deltog i ”Childhoods” i Oslo. Presenterade paper tillsammans med Kristina Larsson Sjöberg:
”Childhood and Gender. Child related dissertations in social work in Sweden 1980-2004”.
Samt tillsammans med Ninoslava Pecnik: ”A comparative study of social workers’ reactions to
child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare sustem”.
13-14 oktober
Deltog i konferensen “Barn – familj – välfärdsinstitution i ett föränderligt samhälle”.
Presenterade poster: ”Om barndom och kön. Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete
1980-2004”

Charlotte Fridolfsson
4-19 april
“Political Protest and Metaphor”. Presenterades vid ECPR 2005 joint sessions of workshops,
Granada, Workshop: Metaphor in Political Science.
13-14 maj
“Voting-behaviour, expertise-knowledge and the EMU”. Presenterades vid Sixth Essex
Graduate Conference in Political Theory University of Essex – Department of Government.
Panel: Capitalism and Heresy.

Anna G. Jónasdóttir
1-5 mars
Medförfattare till paper, “The Political Interests of Gender: Reconstructing Feminist Theories
of Politics and Political Capacity”, presenterat av Kathleen B. Jones på The 2005 International
Studies Association Annual Convention, i panelen “Theorizing Power, Politics, and Change –
Feminist Interventions”. Honolulu, Hawaii.
26-29 maj
Deltog i Athena Annual Meeting i Barcelona. Medverkade i Working Group 2, “Strengthening
the link between education and research, including the development of joint European training
at PhD and MA level”.
9 september
Deltog (inbjuden) med inlägg i NIKKs jubileumsseminarium vid universitetet i Oslo, i panelen
”Vad är politik? Varför är politiken fortfarande könad?”.
4 oktober
Tillsammans med Kathleen B. Jones inbjuden till Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms

14

universitet, för att presentera sin opublicerade uppsats ”Out of Epistemology: Feminist Theory
in the 1980s and Beyond”.
26-27 oktober
Deltog i konferensen ”Reaching for Scientific Excellence in ender Research”, Grand Hotel,
Saltsjöbaden

Gunnel Karlsson
12-14 april
Deltog i Det VIII Nordiska kvinnohistorikermötet, KÖN & KUNSKAP i Åbo, Finland.
26-29 maj
Deltog i Athena Annual Meeting i Barcelona. Medverkade i Working Group 3B.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
23 februari
Deltog i seminariet ”Rekrytering av nya förtroendevalda och förtroendevaldas villkor”,
Justitiedepartementet, Stockholm. Anförande: ”Förtroendevaldas arbetsmiljö, vad är det?
Skillnader mellan att vara fritidspolitiker och heltidspolitiker i den kommunala förvaltningen”.
14 mars
Näringsdepartementet, Stockholm. Medverkade med anförande ”Politikerrollen ur ett
genusperspektiv” vid seminariet ”Vi är många, vi är hälften – ett seminarium om kvinnor i
politiken”. Seminariet arrangerades av Jämställdhetspolitiska utredningen. Anförandet
direktsändes i Sveriges Television kanal 2.
11-13 augusti
Deltog i NOPSAs (Nordic Political Science Association” XIV konferens Reykjavik, Island.
Presenterade uppsatsen ”Politik i den kommunala koncernen?”.
25-27 november
Deltog i den XIII Nordiska Kommunforskarkonferensen arrangerad av institutionen för
offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, Finland. Presenterade uppsatsen ”Kommunfullmäktige
– en jämförande analys av kommunfullmäktige i Uppsala och Örebro.

Helena Magnusson
28 februari-2 mars
Deltog i CGGS Conference “Negotiating Gender Justice” i Göteborg. Presenterade papper
”Hukou Hostages: Citizenship Discrimination in Contemporary China”.
19-21 maj
Deltog i Gendering Asia Conference, “Gendering Asia”.
7-9 augusti
nd
Deltog i 2 Sino-Nordic Women and Gender Studies Conference, “Gender and Human
Rights”, Malmö.
27-29 oktober
Deltog i CASS-SSAAPS Conference “Economic Development and Social Policy”, Beijing.
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22 november
Deltog i “The Third Symposium for Young Swedish Researchers on East and South-East Asian
Studies”, Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund.
23-24 november
Deltog i “Social Change in Contemporary East and South-East Asia and Legal and Social
Justice in Modern China”, Centre for East and Southeast Asian Studies, Focus Asia, Lund.

Ingrid Pincus
23 februari
Konferens ”Inför utlysningen ’Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet’”,
Vinnova, Stockholm.
28 maj
Presentation paper: “SWOT analysis of National Gender Equality Policy and machinery in
Sweden” Project Activity 3B, Athena Annual Meeting 2005, Barcelona.
14 september
Konferens “Bilder av manligheter – om manssymboler, manliga relationer och mäns våld.”
Genusforum, Mälardalens högskola, Eskilstuna.
4 november
Presentation paper: “SWOT analysis for comparative study of State Gender Equality Policy
and Machinery” Athena Project Activity 3B, Brussels, Belgium.
3 december
Presentation paper: “SWOT analysis for comparative study of State Gender Equality Policy
and Machinery”, Athena Project Activity 3B at Università della Calabria, Consenza, Italy.

Christine Roman
20-22 januari
“Between Science, Politics and the Market: Swedish Family Politics, 1970-2000”. Presenterat
på workshop ”Family, Gender, and Social Policy”. Arbetsmöte med nordiskt-brittiskt nätverk i
Open University, Milton Keynes.
Februari
”Rättvisa och organisering” (med A Hugemark). Uppsats presenterad på Sociologförbundets
årsmöte, Skövde.
14-16 april
”Disability, gender and social justice” (med A Hugemark). Paper presenterat vid the NNDR
8th Research Conference, Oslo.
21-23 september
“Academic discourse, social policy and the construction of new families”. Paper presenterat vid
work-shop “Gender Equality as a perspective on Welfare. The limits of political ambition”.
Arbetsmöte för nordiskt nätverk på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Erika Svedberg
19-21 september
Presenterade projektet och forskningsnätverket ”Gender Relations and Democratic Processes in
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Russia and Sweden” vid Svenska Institutets kontaktseminarium i Novgorod, Rysland. På
seminariet deltog 70 personer från universitet, högskolor och gymnasieskolor i Nordvästra
Ryssland, samt 60 personer från universitet, högskolor och gymnasieskolor runtom i Sverige.

Berit Åberg
14 september
Deltog i konferensen “Bilder av manligheter - om manssymboler, manliga relationer och mäns
våld.”, Genusforum, Mälardalens högskola, Eskilstuna.
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Utåtriktad verksamhet
Gästföreläsningar

Elinor Brunnberg
3 maj
”Generation, kön och myndighetsutövning. Om intersektionalitet i forskning om barn i socialt
arbete”. Paper presenterat på högre seminarium i socialt arbete, Örebro universitet

Ingrid Pincus
27 oktober
Föreläsning ”Genusperspektiv” tillsammans med Berit Åberg för Jämställdhetsgruppen,
Institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI), Örebro universitet

Berit Åberg
20 oktober
Föreläsning för studenter och lärare på psykologprogrammet, Örebro universitet:
"Könsidentitetsprocesser bland ordningspoliser och akutsjuksköterskor".
27 oktober
Föreläsning ”Genusperspektiv” tillsammans med Ingrid Pincus för Jämställdhetsgruppen,
Institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI), Örebro universitet

Övriga föreläsningar/Tredje uppgiften/Medverkan i media

Elinor Brunnberg
11 april
”Att prata med och lyssna till barn”. Föreläsning på konferensen ”Mötet med barnet.
Nationell konferens om barnkompetens inom hälso- och sjukvården”, Stockholm. Arrangörer:
Socialdepartementet i samarbete med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Gunnel Karlsson
12 februari
Föreläsning om Genusforskning vid årsmöte i Örebro förening för kvinnliga läkare,
Stadsträdgården, Örebro.
15 november
Medverkat med föredrag om abortens historia i Sverige vid temakväll ”Abort i Europa?” på
Kafé Station i Umeå i arrangemang av Kvinnovetenskapligt Forum vid Umeå universitet och
Umeå kommun.
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17 november
Föreläsning om ”Kön och makt” i en föreläsningsserie om jämställdhet arrangerad av
Länsstyrelsen i Örebro och Örebro universitet.
24 november
Föreläsning om ”Kvinnligt, manligt, jämställt?” vid Mora folkhögskola.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
14 januari
Föreläste om ”Feminism, genus och jämställdhet” vid temadag om jämställdhet på allmänna
linjen, Fellingsbro folkhögskola.
14 mars
Direktsändning i SVT24 – Kanal 2. Medverkade med 45-minuters anförande ”Politikerrollen
ur ett genusperspektiv” vid ett seminarium ”Vi är många, vi är hälften – ett seminarium om
kvinnor i politiken”. Seminariet arrangerades av Jämställdhetspolitiska utredningen,
Näringsdepartementet, Stockholm.
21 mars
Intervju i Gotlands lokalradio om ”Politikerrollen ur ett genusperspektiv”.
11 maj
Föreläsning om ”Jämställdhet i skolan” vid studiecirkelträff för personal och föräldrar vid
förskolor i Ladugårdsängen, skolområde sydost Örebro.
2 juni
Intervju i Dagens Samhälle ”Forskare varnar för ohälsosamt debattklimat”
9 juni
Medverkade i SR/P4 ”Rakt på sak” 13.30-13.40 om politikers arbetsmiljö.
22 juni
Intervju Göteborgsposten, artikel ”Kommuner i väst utan kvinnliga chefer – trots att åtta av tio
anställda är kvinnor. Tio kommuner har enbart manliga chefer i ledningen.”
30 augusti
Intervju i Upplands lokalradio med anledning av delrapport 1 i utvärderingen av Uppsala
kommuns nämndorganisation.

Ingrid Pincus
10 november
Föreläsning: ”Män, makt och jämställdhetsreformer”
Stadsbiblioteket, Örebro, arrangerat av Vänsterpartiet.
12 december
Föreläsning: ”Den svenska jämställdhetspolitiken”
City konferenscenter, SCB, arrangerat av Länsstyrelsen och Örebro universitet.

Berit Åberg
22 september
”Kön och arbetsliv”, City konferenscenter (SCB), Örebro.
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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.
Projektet fick fortsatt finansiering från Svenska institutet och har under läsåret
2005/2006 gått in på sitt andra år. Medel kommer att sökas för ett tredje och
sista år med pengar från Visbyprogrammet, vilket ges för maximalt tre år.
Under vårterminen 2005 deltog två studenter från genusvetenskapen, Örebro
universitet, två studenter från Centrum för Central- och Östeuropastudier,
Lunds universitet samt två doktorander från Journalistiska Fakulteten, Moskvas
statliga universitet i projektets student- och doktorandutbyte. Studenterna från
Örebro och Lund gjorde sina fältarbeten i Moskva i 6 veckor, medan de ryska
doktoranderna hade en tre veckor lång forskningsvistelse i Örebro.
Doktoranderna deltog under sin vistelse i Örebro i CFS:s forskarseminarium.
I september deltog Erika Svedberg samt doktoranderna Daria Zhivihina och
Olga Korobeynikova på Svenska institutets kontaktseminarium i Novgorod, där
de presenterade projektet.
Två studenter och två doktorander, samtliga från Moskva, vistades i Örebro
under 7 veckor och gick kursen Gender Equality and the Swedish Welfare State.
De gjorde även ett studiebesök vid Lunds universitet, där de träffade lärare och
studenter från journalistiska institutionen och institutionen för Öst- och
Centraleuropastudier.
I november-december 2005 reste fyra journaliststudenter från
Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, till Moskva där de
gjorde fältarbeten i 6 veckor för sina respektive magisterarbeten i journalistisk
med genusvetenskaplig inriktning.
Den 24-25 november 2005 anordnades en nätverksträff med forskarna i
projektet (från Örebro och Moskva). Då deltog även två genusforskare från
Gender Centre, Tver Statliga Universitet i Tver och två forskare verksamma vid
Gender Centre, Ivanovo Statliga Universitet i Ivanovo. Tanken med träffen var
att inleda ett utökat samarbete med fler forskare i Ryssland verksamma inom
genusforskning med inriktning mot samhällsvetenskap och historia.
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Nätverksträffen förlades första dagen till Örebro universitet och andra dagen till
Södertörns Högskola. I Södertörn diskuterades också konkreta planer för en
Genusvetenskaplig konferens i Tver sommaren 2006. Då kommer forskare i
nätverket att lägga fram papers som sedan skall utmynna i en bok. Tanken med
boken är att den dels ska presentera exempel på den genusforskning som görs i
Sverige och Ryssland idag, dels ska problematisera genusforskningen som fält i
dessa båda länder. Arrangerar konferensen gör Gender Centre i Tver
tillsammans med Marianne Hultberg, kulturattaché vid Svenska Ambassaden i
Moskva.

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 2B2” vars syfte är olika
slags samverkan om genusvetenskaplig master- och forskarutbildning i Europa
och 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
Athena Annual Meeting i Barcelona, Spainien, Project Activity 3B meeting,
Bryssel, Belgien och Athena Conference GENDER MAINSTREAMING:
THEORETICAL APPROACHES AND INNOVATIVE STRATEGIES samt
Project Activity 3B meeting, Università della Calabria Consenza, Italy.

CFS-SDSU-projektet “Reconstructing Feminist Theory”

År 2005 var Kathleen B. Jones andra år som gästprofessor (20 %) vid ÖU:s
International Science Center (ISC). Som sådan har hon varit förordnad inom
Samhällsvetenskapliga institutionen och anställningen knuten till
genusvetenskapen. Kathleen är också hedersdoktor vid ÖU sedan 2003. Inom
ramen för ÖU:s satsning – i form av ISC – för att främja internationell
forskningssamverkan har Kathleen Jones och Anna G. Jónasdóttir arbetat med
ett omfattande bokprojekt där forskare från 5 länder (varav flera forskare vid
ÖU) är involverade. Vid årets slut förelåg erbjudande om kontrakt med ett
internationellt bokförlag och ett annat inväntades efter årsskiftet. Under sin tid
som gästprofessor vid ÖU har Kathleen Jones varit inbjuden till andra lärosäten.
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(Hon har gett en kurs i ”creative writing” i Umeå och varit ”key note speaker”
på en konferens i Ålborg, samt tillsammans med Anna Jónasdóttir presenterat
det gemensamma bokprojektet på statsvetenskapliga institutionen vid
Stockholms universitet.)

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. Under
2005 utvecklade Anna G. Jónasdóttir en kurs, “Structural and Post-structural
Approaches in Feminist Theory 1966-2006: Shifts – Continuities – New
Challenges”, som ska ges vid ÖU 2006 och där tre ytterligare lärare blir
involverade (Anette Borchorst, Gunnel Karlsson och Sylvia Walby).

Övrig internationalisering/Nätverk

Elinor Brunnberg deltar i samarbetsprojekt med Socialhögskolan i Zagreb,
Kroatien, samt i Nordiska Sommaruniversitetet, ”Listening to the Welfare
State”, krets 1. Kretsen har svenska, norska, danska och finska forskare som
aktiva medlemmar.
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
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från 12 olika universitet/högskolor i Sverige, representerandes en rad olika
ämnen.
Helena Magnusson deltar i ”Gendering Asia Network”, NIAS (Nordic Institute
of Asian Studies, Köpenhamn). Nätverket organiserar konferenser och har en
egen publikationsserie.
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.
Anna G. Jónasdóttir och Gunnel Karlsson ingår i Tófa, Nettverk for nordisk
kvinne- og kjönnsforskningshistorie, som konstituerades på ett möte i Örebro
hösten 2004 med deltagare från Sverige och Norge. Nätverket rekryterade under
året deltagare från alla de nordiska länderna och syftet är att utveckla ett
övergripande forskningsprogram med flera olika delprojekt om det
genusvetenskapliga forskningsfältets uppkomst och utvecklingshistoria. Ett par
delprojekt har startat (på Södertörn och Åbo samt i Göteborg) och i Örebro har
Gunnel Karlsson påbörjat en dokumentation om de kvinnohistoriska
pionjärerna genom intervjuer med professor emerita Gunhild Kyle. Tófa har haft
2 möten under verksamhetsåret, 13-14 mars i Oslo respektive 16-17 oktober i
Göteborg. För mer information se http://www.skk.uio.no/forskning/
nettverk/tofa.html.
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.
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Administrativa uppdrag inom ÖU
Anna G. Jónasdóttir
· Ledamot av referensgruppen för forskarskolan Demokratins villkor
· Suppleant i HS-nämndens anställningsutskott
Gunnel Karlsson
· Studierektor för ämnet genusvetenskap
· Suppleant i Örebro universitets jämställdhetsråd
Ingrid Pincus
· Ordförande i Örebro universitets jämställdhetsråd
Christine Roman
· Medlem i styrgruppen för Forskarskolan Demokratins Villkor

Berit Åberg
· Proprefekt för Samhällsvetenskapliga institutionen
· Ledamot av institutionsstyrelsen
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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.
Medverkat som deltagare i bedömargrupp vid magisterrättsprövning i ämnet
genusvetenskap vid Södertörns högskola, 22 juni.
Gunnel Karlsson
Refereebedömt artikel för NORA (Nordic Journal of Women’s Studies)
Extern granskare åt Vetenskapsrådet vid ansökan till tjänst som forskarassistent.
Granskningsuppdrag för Expertgruppen för utvecklingsfrågor (EGDI) på
utrikesdepartementet, enheten för global utveckling. Granskningen omfattade
läsning av ett kapitel i en antologi med arbetsnamnet "Reversing the gaze: glabal
perspectives on Nordic approaches to gender equality".

Ingrid Pincus
Granskning av artikelmanuskript: "From Mothers to Citizens? Maternalist
Politics in Norway and the Islamic Republic of Iran” by Shahra Razavi,
Research Coordinator, UNRISD, Geneva. Granskningen utförd för:
Expertgruppen för utvecklingsfrågor (EGDI), Enheten för global utveckling
Utrikesdepartementet. Projekt: "Global Perspectives on Nordic Approaches to
Gender Equality".

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

Erika Svedberg
Ledamot i Minor Field Studies-gruppen på SAM, som bedömer inkomna
ansökningar (består av en doktorand (sekr.) och fyra ordinarie ledamöter, en
från varje ämne på SAM).
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Fakultetsopposition – Betygsnämnd – Disputation

Christine Roman
Fakultetsopponent på Anna-Lena Almqvists avhandling The Care of Children. A
Cross-National Comparison of Parents’ Expectations and Experiences.
Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 18 mars 2005.

Sakkunniguppdrag

Elinor Brunnberg
Granskning av forskningsansökan till Räddningsverket.
Anna G. Jónasdóttir
Sakkunnig på en docentansökan från FD Annika Kronsell, statsvetenskap,
Lunds universitet.
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Information
Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev för Centrum för feministiska samhällsstudier/genusvetenskap
utkom med ett nummer under året. Detta spreds till intresserade både inom och
utom universitetet.
Hemsida

Centrum för feministiska samhällsstudiers hemsida finns på adressen
http://www.oru.se/sam/forskning/cfs. Här ges aktuell information om vår
verksamhet. Vi samarbetar också med Nationella sekretariatet för
genusforskning i Göteborg och Nordiska institutet för kvinno- och
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
(nu under namnet genusvetenskapliga) 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.
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.
Den 1 januari 2004 bytte Kvinnovetenskapligt forum namn till Centrum för feministiska
samhällsstudier (CFS), 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. (2005 bytte även ämnet namn, från kvinnovetenskap till
genusvetenskap.)
Forskargruppens
gemensamma
programbas
är
historiskt/
samhällsvetenskapligt inriktad och avgränsad. CFS fungerar som en mångvetenskaplig
forsknings- och forskarutbildningsmiljö där seniorforskare och doktorander samverkar inom
ramen för forskningsprogrammet. Forskningsmiljön har sin kärna och kontinuitet i
genusvetenskapen, som är ett ämne på grundutbildningsnivå (sedan 2001),
magisterutbildningsnivå (sedan 2005) och forskarutbildningsnivå (sedan 2003). De
medverkande i forskargruppen har sina respektive ämnesbaser, förutom i genusvetenskapen i
historia, socialt arbete, sociologi och statskunskap. Olika forskningsprojekt pågår som
anknyter till det gemensamma programmet. Seminariet utgör ett viktigt led i samarbetet kring
forskningen och för handledningen av doktorander.
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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

CFS:s 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

CFS:s 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.
Nr 3: Elinor Brunnberg & Kristina Larsson Sjöberg (2004) Om barndom och kön.
Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete 1980-2003.
Nr 4: Kathleen B. Jones (2004) Lectures on Democracy.
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Forskarutbildningskurser 1992-2004
Feministisk teori, 5 p

ht 1992

The Dialectics of Power and Care in Feminist Theory, 5 p

ht 1997

Critical Perspectival Realism, 5 p

vt 1998

Vetenskapsteori i feministiskt perspektiv, 5 p

vt 1999

Sexuality and the Body Politic, 5 p

vt 2000

Feministisk teori. Nyttan av Marx och Weber, 5 p

vt 2001

Ideologi(er), utopi(er) och demokratidefinitioner –
en begreppshistorisk belysning, 10 p

vt 2002

Feministiska perspektiv på sexualitet och kropp med
fokus på funktionshinder och handikapp, 5 p

ht 2002

Teori och empiri – en könsteoretisk utmaning, 5 p

vt 2003

Sådan diskurs – sådan kärlek?, 5 p

ht 2004

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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