CENTRUM FÖR FEMINISTISKA SAMHÄLLSSTUDIER
Verksamhetsberättelse år 2006

Inledning
2006 var det första verksamhetsåret för Genusforskningsinstitutet (GI), det
avtalsbaserade samarbetet mellan Örebro universitet och Linköpings universitet.
I slutet av november kom också ett glädjande besked: Vetenskapsrådet beviljade
medel till den ansökan om excellensmedel som skrivits inom ramen för GI,
”Gendering EXcellence – GEXcel: Towards a European Centre of Excellence in
Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations,
Intersectionalities and Embodiment”. Läs mer under rubriken ”Samverkan med
andra lärosäten”.
Inom projektet “Gender Relations and Democratic Processes in Russia and
Sweden”, genomfördes under verksamhetsåret, som också var det sista
projektåret, ett antal konferenser och andra aktiviteter, läs mer under
”Internationalisering”.
Kathy Jones vistades här några veckor under våren och Anna Jónasdóttirs och
hennes bokmanus (antologi) lämnades i oktober till Manchester University Press
för referee-granskning.
Nytillkommen i forskargruppen är under året Christina Carlsson Wetterberg,
professor i historia.
Charlotte Fridolfsson disputerade i december på avhandlingen Deconstructing
Political Protest.
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
Christina Carlsson Wetterberg, professor i historia (fr.o.m. hösten 2006)
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:

2 988 000

Externa anslag (forskning/andra forskningsaktiviteter):

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

493 000

Anna-Karin Frih inom projektet Anorexi – sjukdom
och kroppsideal. Kulturella och sociala aspekter på
anorexi i Sverige under 1900-talet.

900 000

Krisberedskapsmyndigheten

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

-

FAS

Elinor Brunnberg, Funktionshinder och handikapp –
forskarassistent. ”Hörselskadade och döva
ungdomar formar sitt vuxenliv. En studie av
identitetsutveckling, psykisk hälsa, alkohol och
droger samt skolval”.

1 743 000

Vetenskapsrådet

Elinor Brunnberg för etablerandet av nätverket
”Centrum för socialt arbete med barn i utsatta
situationer”.

600 000

Svenska institutet

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

248 000

Vinnova

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

500 000

Örebro kommun

Elinor Brunnberg för utvärderingsprojekt om
förändrad verksamhet vid Kattungens förskola i
Örebro.

120 000

Summa:

7 592 000

(Alla siffror inklusive IGK och UGK.)
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VERKSAMHETSREDOVISNING
CFS:s forskare
Elinor Brunnberg är socionom, fil.dr. i socialt arbete och har under flera år
arbetat inom socialtjänsten. Hon har även under många år arbetat som
filmredigerare och nyhetsjournalist på Sveriges Television. Sedan 1991 har hon
arbetat med forskning och undervisning på Högskolan i Örebro och Göteborgs
universitet. 2003 disputerade Elinor och fick en lektorstjänst på Örebro
universitet i socialt arbete. Elinor är fr.o.m. 2007 anställd som forskarassistent
av FAS för att bedriva forskning inom området funktionshinder och handikapp.
Det hennes forskning framförallt kommer att beröra är hur hörselskadade och
döva pojkar och flickor formar sitt vuxenliv. Elinors forskningsintresse rör även
barn i utsatta situationer, med och utan funktionshinder, i ett internationellt
perspektiv. Elinor ingår på Örebro universitet förutom i CFS i forskargruppen
ICU - I see you. Hon tillhör ett nätverk i Sverige av handikappforskare och ett
nordiskt forskarnätverk av välfärdsforskare (NSU). Hon har även av FAS
beviljats medel för att under tre år utveckla ett nätverk för forskare i socialt
arbete med barn i utsatta situationer.
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 skriver sammanläggningsavhandlingen Deconstructing
Political Protest där en ockupation, en demonstration och en folkomröstning
studeras. Makt, identitet och hegemoniska diskurser står i centrum för analysen
i fyra olika artiklar. Charlotte är statsvetare men undervisar både i statskunskap
och i genusvetenskap på Örebro Universitet.
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 ca 1870-1930. Intresseområden är medicinhistoria,
folkhälsofrågor samt kvinno- och barndomshistoria under 1800- och 1900talen.
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 färdigställde Anna, tillsammans med Kathleen B. Jones,
antologi-manuskriptet The Political Interests of Gender. Reconstructing
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Feminist Theory and Political Research. Kontrakt finns tecknat med Manchester
University Press och hela manuskriptet skickades till förlaget i oktober för
”referee-läsning”.
Kathleen B. Jones är professor emerita i Women’s Studies vid San Diego State
University och fram till halvårsskiftet 2006 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
tillsammans med Anna G. Jónasdóttir arbetat på en kommande antologi.
Gunnel Karlsson är fil. dr i historia. Hon återgick 2003 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. Gunnels forskning har sedan 90-talet varit inriktad på kön
och politik, vilket inte hindrat att hon genom åren försökt hålla kvar sitt intresse
för det som var hennes första forskningsområde, nämligen sexualpolitik i vid
bemärkelse, särskilt historiskt inriktad prostitutionsforskning. Gunnel har efter
avhandlingen publicerat tre artiklar som på olika sätt behandlar det socialdemokratiska kvinnoförbundet och dess politik. 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. För
närvarande arbetar Gunnel med en artikel på engelska om Inga Thorsson och
atomvapenfrågan som kan ses som en början på en planerad biografi om Inga
Thorsson.
Christian Kullberg är socionom och fil. dr i kommunikation, vid tema
kommunikation, Linköpings universitet. Han är docent i socialt arbete och
forskar och undervisar i socialt arbete vid Örebro universitet. En stor del av den
forskning som Kullberg bedrivit har rört genusfrågor och socialt arbete. Andra
områden rör samverkan, forskningsanvändning samt utvärdering. Det senaste
forskningsprojektet har titeln: "Genusskapande processer i det sociala arbetets
praktik”. Kullberg har en bred såväl nationell som internationell publicering, i
både bok- och artikelform. Bland de böcker som han utgivit finns "Socialt
arbete som kommunikativ praktik. Samtal med och om klienter" (1994),
"Arbetsvärdering, teori, praktik, kritik" (1996), "Samverkan: välfärdsstatens
nya arbetsform" (1999) samt ”Listening to the welfare state” (2001).
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
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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.
Helena Magnusson är doktorand i genusvetenskap. Forskningen fokuserar på
den inomnationella arbetskraftsmigrationen i dagens Kina och på vilka sätt
arbetsmarknaden är segmenterad visavi kön och rural/urban status. Kinas
medborgarskapssystem beskrivs och problematiseras framförallt utifrån
frånvaron/närvaron av sociala rättigheter. Avhandlingen hanterar bakgrunden
till Kinas exportframgångar i tillverkningsindustrin i termer av kvinnliga
migrantarbetares roll. Helena ställer frågan hur s.k. lågelönearbeten skapas å
ena sidan och hur de upprätthålls å andra sidan, liksom vilka roller
myndigheterna och de multinationella företagen har i denna komplicerade
matris.
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. Hennes artikel “Men, power
and the problem of gender equality policy implementation” kommer att ingå i
Jónasdóttirs och Jones antologi The Political Interests of Gender , vilken ska
publiceras under 2007. Hon medverkar i EU-projektet Athena2, som fått
ytterligare anslag från EU-kommission och fortsätter som Athena3 under en ny
tre-års-period. Frågeformuläret till SWOT-analysen som hon utvecklade till
Athena2-projektets work group 3b utgjorde underlaget för en slutredovisning
och analys av utvecklingen av ett stort antal länders jämställdhetspolitik åren
1995 och 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
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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
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 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.
Berit är involverad i projektet Gender relations and democratic processes in
Russia and Sweden med Erika Svedberg som coordinator. Berits forskningstema
där är ”Regional differences in gender contracts: comparing care work in Russia
and Sweden”.
Christina Carlsson Wetterberg är sedan januari 2006 professor i historia vid
Örebro universitet. Hon har tidigare arbetat som professor vid Centrum för
genusvetenskap, Lunds universitet. Christinas forskning är inriktad mot 1800och 1900-talens historia, där hon särskilt intresserat sig för vilken roll kön/genus
spelat i det moderna samhällets utveckling. Äktenskapslagstiftning, social
välfärd och kvinnorörelsens utveckling är några centrala forskningsområden.
Hon arbetar för närvarande med teoretiska och metodiska frågor kring
biografiskrivande samt med en biografi om författaren Frida Stéenhoff.
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Högre seminariet
Våren

3 februari
Märta Johansson, FD i rättsvetenskap, presenterade sin avhandling SelfDetermination and Borders. The Obligation to Show Consideration for the
Interests of Others.
28 februari
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap, presenterade utkast till
avhandlingskapitel.
13 mars
Gemensamt seminarium med Tema Genus, Linköpings universitet. Charlotte
Fridolfsson, doktorand i statskunskap, presenterade artikel om EU-valet,
”Sweden’s most wanted. Investigation into the whereabouts of the no-voters”.
Anna Lundberg, LiU, presenterade paper, “Den kvinnliga grotesken i radions
offentlighet: Om Åsa och Gertrud, Ellen och Freja”.
10 april
Helen Peterson, FD i sociologi, presenterade sin avhandling Gender, Power and
Post-Bureaucracy: Work Ideals in IT Consulting.
9 maj
Gemensamt seminarium med Tema Genus, Linköpings universitet. Erika
Svedberg, FD i statsvetenskap, presenterade det pågående Rysslansprojektet
samt dess planerade fortsättning.
30 maj
Zhang Naihua, Associate professor, PhD Sociology (Florida Atlantic University):
“Inside, On the Margin, and In-between: Boundaries and Positioning of
Women’s Organizations and the Chinese State”.
12 juni
Elinor Brunnberg, FD i socialt arbete och Agneta Johansson, doktorand i
folkhälsovetenskap, presenterade pågående forskning.
Hösten

11 september
Christina Carlsson Wetterberg, professor i historia vid Örebro universitet,
presenterade sig själv och sin forskning.
25 september
Diskussion kring Jeff Hearns artikel ”From hegemonic masculinity to the
hegemony of men” (ur Feminist Theory, 2004).
10 oktober
Gemensamt seminarium med Tema Genus, Linköpings universitet. Presentation
av den gemensamma ansökan till Vetenskapsrådet: ”Gendering EXcellence –
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GEXcel: Towards a European Center of Excellence in Transnational and
Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and
Embodiment”.
23 oktober
Steven Saxonberg, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, presenterade
artikeln ”Cultures of Conflict and Avoidance: A Comparison of Family
Relations in Poland and Sweden (with reference to the Czech Republic)”.
6 november
Anna Borodina och Olga Borzova, gästdoktorander från Ryssland, berättade om
sin forskning.
15 november
Gemensamt seminarium med Centrum för regionala och urbana studier samt
högre seminariet i kulturgeografi: Simon Duncan, professor in Comparative
Social Policy, Social Sciences and the Humanities, University of Bradford,
föreläste på temat ”Individualisation versus the Geography of New Families”.
18 december
Inger M Johansson och Marianne Pipping Ekström, Restauranghögskolan,
presenterade sin forskning om genus på krogen.
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Forskarutbildningskurser
I mars gavs en forskarutbildningskurs i Örebro inom ramen för Nordiska
forskarskolan för tvärvetenskaplig könsforskning (www.norsgender.org),
"Structural and Post-structural Approaches in Feminist Theory 1966-2006:
Shifts - Continuities - New Challenges". Anna G. Jónasdóttir var kursansvarig
och 22 doktorander deltog. Undervisade gjorde, förutom Anna Jónasdóttir,
Sylvia Walby, Ingrid Pincus och Gunnel Karlsson.

Handledning – Disputationer

Elinor Brunnberg är biträdande handledare för Agneta Johansson, doktorand i
folkhälsovetenskap. Agnetas avhandlingsarbete är inriktat på barns och
ungdomars psykiska hälsa.
Anna Jónasdóttir är huvudhandledare för Sofia Strid och Helena Magnusson,
doktorander i genusvetenskap, samt för Cecilia Eriksson, doktorand i
statskunskap (disputerade 29 september). Anna är biträdande handledare för
Klara Regnö, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.
Ingrid Pincus ingår i en handledarkommitté för en doktorand vid
Förvaltningshögskolan i Göteborg.
Christine Roman är huvudhandledare för tre doktorander i sociologi vid Örebro
universitet, Jenny Ahlberg, Susanna Lundberg och Jan-Magnus Jansson.
Gunnel Karlsson är biträdande handledare för Sofia Strid, doktorand i
genusvetenskap.
Erika Svedberg är biträdande handledare för Helena Magnusson, doktorand i
genusvetenskap.
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Samverkan med andra lärosäten
Genusforskningsinstitutet

Institutet för tematisk genusvetenskap – Genusforskningsinstitutet, GI – bildades
1 januari 2006. Genusforskningsinstitutet ska verka för att etablera nationell
och internationell excellens inom forskning, forskarutbildning och
masterutbildning i tematisk och postdisciplinär genusforskning. En styrelse
utsågs under året och i oktober hölls det första konstituerande styrelsemötet.
Styrelsen leds av en extern ordförande, Majléne Westerlund Panke, och består i
övrigt av följande ledamöter: Anna G. Jónasdóttir, Erika Svedberg, Sofia Strid
(Örebro universitet), Nina Lykke, Jeff Hearn, Kristina Lindholm (Linköpings
universitet). Adjungerade ledamöter är Christine Roman, Christina Carlsson
Wetterberg (ÖU) samt Renée Frangeur och Barbro Wijma (LiU).
Under hösten har bl.a. förslag till stadgar och arbetsplan utarbetats.
Inom ramen för GI lämnades två ansökningar till Vetenskapsrådet. En ansökan
till utbildnigsvetenskap fick avslag. De medverkande seniora forskarna sökte
också bidrag i utlysningen om medel till ”Centers of Excellence”. Projektet
benämndes ”Gendering EXcellence – GEXcel: Towards a European Centre of
Gender Excellence in Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing
Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment”. Vetenskapsrådet
beviljade ansökan med 20 miljoner kronor över en 5-årsperiod, med början 1
januari 2007. Båda universiteten (LiU och ÖU) bidrar också med ekonomiskt
stöd (1 miljon respektive 600 tkr per år under 5-årsperioden).
Projektet GEXcel syftar till att upprätta ett s.k. excellenscentrum, dvs ett 5-årigt
forskningscentrum för internationellt orienterad genusforskning av hög kvalitet.
Detta centrum ska vara en mötesplats för framstående genusforskare både från
Sverige och andra länder, som deltar i verksamheten genom forskningsledigheter
om 1-12 månader. Idén är att samla nationellt och internationellt välmeriterade
professorer och lovande yngre genusforskare från många olika discipliner – både
humaniora, samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.
Forskningen inom detta centrum ska vara brett disciplinöverskridande
(transvetenskaplig). Den ska belysa centrala och aktuella frågor i
genusforskningen från flera synvinklar. Hur förändras relationerna mellan
könen i den globaliserade värld vi lever i? Hur samspelar andra sociala och
kulturella relationer och maktförhållanden med kön/genus i sådana
förändringar, kategorier som etnicitet, ras, klass, nationalitet, generation, m fl?
Vilken betydelse har kropp, hälsa och sexualitet i sammanhanget?
Forskningen kommer att ledas av 6 professorer (Anita Göranson, Jeff Hearn,
Anna Jónasdóttir, Nina Lykke, Christine Roman, Barbro Wijma,).
Forskningsresultaten avses bli publicerade bl. a. i en bokserie som samutges på
svenska och internationella förlag. Utöver skapandet av ny kunskap om aktuella
genusfrågor är ett annat långsiktigt mål med uppbyggnaden av excellenscentret
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att skapa en plattform för ett mer permanent europeiskt institut för avancerad
genusforskning.
GEXcel är ett särskilt projekt, och som sådant det hittills främsta resultatet av
det samarbete som inleddes i och med skapandet av Genusforskningsinstitutet.
Samtidigt fortsätter andra aktiviteter inom GI enligt avtalet, såsom samverkan
om forskarutbildning, planering av masterutbildning m.m.

Mälardalen

Med anledning av planerna om ett samgående mellan Örebro universitet (ÖU)
och Mälardalens högskola (MdH) fortsatte kontakterna mellan CFS och
genusvetenskapen vid ÖU och företrädare för genusperspektiv i utbildning och
forskning vid MdH, Iréne Artéus (lektor i historia) och Tola Jonsson (prefekt
vid Institutionen för samhälls-och beteendevetenskap). Vid MdH finns varken
ämnet genusvetenskap eller någon anställning med genusinriktning. Däremot
finns ett brett upplagt hum-sam-magisterprogram (s.k. breddmagister)
samordnat av Iréne Artéus och med tillhörighet inom Institutionen för samhällsoch beteendevetenskap (ISB).
Under 2006 har Berit Åberg (lektor vid genusvetenskap vid ÖU) haft två möten
med ovan nämnda personer, ett i juni och ett i augusti för att planera för en Akurs i genusvetenskap förlagd vid MdH, och med kursstart höstterminen 2007.
Diskussionerna och planeringen har framförallt handlat om dels hur en 20poängskurs i genusvetenskap A vid MdH skall kunna leda vidare till B- och Ckurser vid ÖU för att beredda rekryteringen där, dels hur lärarsamarbetet skall
kunna utvecklas mellan de två lärosätena. Inga beslut fattades i dessa frågor
under verksamhetsåret.

Deltagande i nationella nätverk

Elinor Brunnberg ingår i Svenska Nätverket för Handikappforskning,
www.snht.se, samt i Nätverket för socialt arbete med Barn i Utsatta situationer
– BUS, www.oru.se/bus.
Christine Roman ingår i Forskningsprogrammet Makt och deltagande i
förändring i den mångvetenskapliga Forskarskolan demokratins villkor, Örebro
universitet.
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Publikationer
Forskningsrapporter och publicerade skrifter

Elinor Brunnberg
Pecnik, Ninoslava & Brunnberg, Elinor, “Professionals' characteristics, victim's gender and
case assessments as predictors of professional judgments in child protection”. Review of
Psychology, vol 12, no 2, 2005, pp. 133-146.
Elinor Brunnberg & Pecnik, Ninoslava, “Assessment processes in social work with children at
risk in Sweden and Croatia”. International Journal of Welfare Research. On line publication 8
sept.
Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson, Charlie (accepterad 2006 10 06)
“Adolescent girls´ and boys´ perceptions of mental health”. Journal of Youth Studies.
Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson, Charlie, ”Barn i riskzon/barn till
missbrukande föräldrar”. Utvärdering av insatser i nio kommuner med medel från
Alkoholkommittén 2005. Stockholm: Socialdepartementet

Charlotte Fridolfsson
Deconstructing Political Protest (avhandling i statskunskap, 15 december).
“Demokratiska damer och suspekta subjekt – teman i skildringarna av politisk protest” i Om
demokratins villkor, vol. II, red. Mats Ekström. Örebro: Örebro universitet.
”Operation Occupation – and the Politics of protest” i Tidskriftet Politik, nr. 2

Christian Kullberg
”Implementing work ethics and gender relations: A study of talk about paid work and
education in Swedish social welfare”, European Journal of Social Work, 9:3, 339-355.

Christine Roman
Demokratins transformationer (red tillsammans med Ektröm, M m fl). Volym 1 (Demokrati
som samhällssystem), volym 2 (Vardagslivets demokratisering). Örebro Studies.
”Uppkomsten av en demokratisk familj? – teori, politik, praktik” i Ekström, M m fl (red)
Demokratins transformationer. Volym 2. Örebro Studies (med J Ahlberg).
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Insända manuskript

Elinor Brunnberg
Brunnberg, Elinor, “Hard-of-hearing Children’s Identity and Solidarity”.
Brunnberg, Elinor & Kullberg, Christian, “Using the Vignette Method in Comparative Welfare
Research”. Qualitative Social Work.
Brunnberg, Elinor, “Narratives from Children in Vulnerable Situations”. Social Work and
Social Sciences Review.
Brunnberg, Elinor (in press) ”Att observera, tala med och lyssna till barn” i Brunnberg, E &
Cedersund, E. (red) VÄLFÄRDSPOLITIK I PRAKTIKEN. Om perspektiv och metoder i
forskning om välfärd, Århus: NSU Press.
Brunnberg, Elinor & Kullberg, Christian (in press) ”Vinjettmetoden som verktyg i studier av
välfärdsprofessioner: Exempel från socialt arbete” i Brunnberg, E & Cedersund, E. (red)
VÄLFÄRDSPOLITIK I PRAKTIKEN. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd,
Århus: NSU Press.
Brunnberg, Elinor (in press) ”Då blev jag besviken! En fenomenologisk analys av fyra
berättelser”. i Brunnberg, E & Cedersund, E. (red) VÄLFÄRDSPOLITIK I PRAKTIKEN.
Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd, Århus: NSU Press.
Brunnberg, Elinor (in press) ”Barnforskning i socialt arbete - om barn eller tillsammans med
barn” i Elinor Brunnberg (red) En akademisk professionsutbildning – 40-års jubileum,
Socionomutbildningen i Örebro 1967-2007

Charlotte Fridolfsson
”Sweden’s Most Wanted – Investigation into the Whereabouts of the No-voters”.
“Political Protest and Metaphor”, i Politics and Metaphor. London: Routledge.

Anna-Karin Frih
“Water-Cures for Chlorotic Girls: Swedish Spas as Health Care Providers in the late
Nineteenth Century”, i antologin (prel. titel) Health and Health-Care between Self-Help,
Intermediary Organizations and Formal Poor Relief, red. Dinges, Martin.

Anna G. Jónasdóttir & Kathleen B. Jones
The Political Interests of Gender. Reconstructing Feminist Theory and Political Research.
Bokmanuskrift insänt till Manchester University Press.
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Christian Kullberg
Kullberg, C. & Brunnberg, E. ”Vinjettmetoden som verktyg i studier av välfärdsprofessioner:
Exempel från socialt arbete”, i Elisabet Cedersund (red.) Välfärdsforskningens nya redskap.
Århus: NSU Press.
Kullberg, C. & Brunnberg, E., ”Using the vignette method to study the work of welfare
professions: examples from social work”, Quantitative Social Work.
Kullberg, C. “’Icke-traditionella män’ på ‘traditionellt kvinnliga’ områden?: Dilemman för män
på socionomutbildningen och i socialt arbete”, i Socionomutbildningens jubileumsskrift.
Örebro universitet: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
Henriksen, A., Degner, J. & Kullberg, C. ”Gender Issues in Swedish Residential Treatment
Centers: The Youths Desire for Treatment and View of the Treatment Received”, AFFILIA,
Journal of Women and Social Work.

Ingrid Pincus
Artikel “Men, power and the problem of gender equality policy implementation” till
Jónasdóttirs och Jones antologi The Political Interests of Gender.

Anna Prestjan
”Christian Social Reform Work as Christian Masculinization? A Swedish Example”, Journal
on Men, Masculinities and Spirituality, www.jmmsweb.org.

Christine Roman
“Diversity and Divisions in the Swedish Disability Movement. Gender, disability and social
justice”. Scandinavian Journal of Disability Research (m A. Hugemark) (accepted for
publication).

Berit Åberg
“Explanation to internal sex segregation in a male dominated profession” till Jónasdóttirs och
Jones antologi The Political Interests of Gender.

15

Forskningskonferenser/seminarier
Elinor Brunnberg
23-26 mars
Deltog i NSU vintersession i Köpenhamn.
23-30 juli
“Children at Risk. A Comparative Cross-national Vignette Study of Assessment Processes in
Social Work and Differences in Discourses within Croatian and Swedish Social Work”. Paper
presenterat vid NSU sommarsession, Kääriku, Estland.
30 juli-3 augusti
“Children at Risk. A Comparative Cross-national Vignette Study of Assessment Processes in
Social Work and Differences in Discourses within Croatian and Swedish Social Work”. Paper
presenterat vid Global Social Work, Munchen Tyskland. Arrangörer: IFSW (International
Federation of Social Workers) och DBSH (Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit).
8-10 november
Presentation av Nätverket Socialt arbete med Barn i Utsatta Situationer, Forskningskonferens
Utsatt barndom, sårbara familjer och samhällets insatser, Eslöv.

Anna G. Jónasdóttir
8-10 december
Deltog i konferensen New Directions in Marxist Theory. Historical Materialism Annual
Conference. Clore Management Center, Birkbeck, and School of Oriental and African Studies,
London. Presentation: “Dealing with Marx in Different Ways: Comments on Frigga Haug’s
‘Gender Relations’”.

Gunnel Karlsson
26-27 mars
Deltog i möte med nätverket Tófa på Södertörns högskola.
31 augusti-3 september
Deltog i konferensen Gender and Citizenship in a Multicultural Context, Lodz, Polen.
Medverkade med presentationer i Round Table “Increasing Inter-Cultural Dialogues:
Networking From a Gender Viewpoint” samt Round Table Tófa: “Thematic Network on the
History of Women´s and Gender Studies: Nordic Perspectives”.
26-27 oktober
Deltog i konferensen ”Kön i karriär och historieskrivning: Erfarenheter från tre decennier” i
Uppsala, arrangör SKOGH- Sveriges kvinno- och genushistoriker.

Helena Magnusson
26-27 januari
NIAS and CBS Conference, “Responsibility Made In China? Chinese Development &
Corporate Social Responsibility, Köpenhamn.
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12 juni
"Strengthening Research Capacities to Enhance the Benefits of Migration for Development",
Institutet för Framtidsstudier, Stockholm.
22-23 september
Swedish Institute of International Affairs, “The Politics of Community in East Asia”,
Stockholm.
7-8 oktober
Institute of Future Studies, “Social exclusion and integration – A conference on the situation of
internal migrants in China”, Stockholm. Kommenterade två papper.

Ingrid Pincus
4 maj
Conference presentation: The role of women's organization in policy making in Sweden.
Conference: Women's (Gender) Studies and Women's Movements: Considering Encounters
Centre for Gender Studies, Panteion University, Athens, Greece and ATHENA2- Advanced
Thematic Network in European Women's Studies.
16-17 juni
Presentation: Men's Resistance to Gender Equality Reforms.
Symposium: Gender Equality and Gender Research in Sweden and Russia
Centre for Women's History and Gender Studies, Tver State University, Russia
1 september
Round table presentation: Men's Ambivalence to Gender Equality Reforms
Roundtable: Networking in Women's Studies/Gender Studies in Russia and Sweden
6th European Gender Research Conference; Gender and Citizenship in a Multicultural Context
Lodz, Poland
18-19 oktober
Konferens: “Myter och Verkligheter”
Nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor, Uppsala universitet
Presentation: ”Om motstånd och pratnivå”
14-15 november
Konferens: Everybody’s Business, Conventum, Örebro
Presentation: Power and the Problem of Gender Equality Policy Implementation”

Anna Prestjan
25 augusti
Deltog med projektpresentation i Symposium on Welfare, Health and Social Change, anordnat
i Linköping av det internationella PhoenixTN.
23 oktober
Deltog i medicinhistoriska nätverkets endagskonferens, ”Samtidshistorisk medicinhistoria”, vid
Göteborgs universitet.
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Christine Roman
9-10 juni
Deltog i Modernity, Individualisation and the Construction of Swedish Family Policy, 1930 –
2000 (med Åsa Lundqvist). Workshop: Family, Gender, and Social Policy. Centre for Gender
Studies, Lund University.
18-20 augusti
Deltog i the 23rd Nordic Sociological Congress . Presenterade paper “Diversity and Divisions
in the Disability Movement. Disability, Gender and Social Justice”. Turku, Finland.
4 april
Rättvisekrav och organisering. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Sofia Strid
16-17 juni
“’You’re just saying that because you’re a feminist’. 1st Gen(d)eration. About Being a Gender
Graduate” Presented at the Gender Equality and Gender Research in Sweden and Russia in
Tver, Centre for Women History & Gender Studies, Tver State University.

Berit Åberg
31 augusti-3 september
Gender and Citizenship in a Multicultural context, University of Lodz, Poland, 6th European
gender research Conference. Round table med en presentation, “Men’s ways of taking care in
two regions: Russia and Sweden”.
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Utåtriktad verksamhet
Gästföreläsningar

Elinor Brunnberg
20 februari
Föreläsning för postgraduate course in Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb.

Helena Magnusson
24 juli
“The Implication of Corporate Social Responsibility in the Chinese Context”, Chinese
University of Hong Kong July 24th. Föreläsningen var en del av "Contemporary China
Research and Methodology Workshop" 18-28 July 2006.

Berit Åberg
9 februari & 21 september
Genus, personalutbildning (DuxM) vid Örebro universitet.

Övriga föreläsningar/Tredje uppgiften/Medverkan i media

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
8 november
Medverkade vid ett demokratiseminarium arrangerat av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
på temat Svågadalsnämnden.
20 november
Intervju Radio Gävleborg med anledning av Svågadalsnämndsvalet.

Ingrid Pincus
20 mars
Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten, Stockholm
Halvdagsutbildning: Föreläsning och workshop
Föreläsning: Män, makt och motstånd mot jämställdhetsreformer.
15 maj
Nätverksmöte för jämställdhetssamordnare: Sveriges kommuner och landsting, Stockholm
Halvdagsutbildning: föreläsning och workshop.
Föreläsning: Att förhindra genomförande av jämställdhetsreformer.
12 juni
Projektet ”Fritt Fram” – Kompetensnätverk, SSRs Förbundskanlsi, Stockholm
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Halvdags-utbildning: Föreläsning och utbildning
Föreläsning: Motstånd och strategier i arbetet mot diskriminering pga sexuell läggning.

Anna Prestjan
10 oktober
”Syndare, skurk eller sjukling? Drinkarens ansikten”. Föreläsning för Östergötlands
Medicinhistoriska sällskap.

Christine Roman
4-5 april
Erkännande-och omfördelningskrav i svensk handikapprörelse. Key note speaker på 10:e
forsknings- och utvecklingskonferensen Funktionshinder, vardagsliv, habilitering, Örebro.
”Demokrati och genus”. Föreläsning på forskarutbildningskursen Demokratins idéer.

Berit Åberg
28 mars
Hård eller mjuk kompetens, Stockholm, Forskarnätverket Larena. Föreläsning: ”Kvinnligt och
manligt på jobbet”.
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Interna konferenser Örebro universitet

Elinor Brunnberg
Deltagit konferens med Forsa - Förbundet för Forskning i Socialt Arbete,
http://www.forsa.nu/.

Charlotte Fridolfsson
16-18 februari
”Women and the Politics of Protest” presenterades vid konferensen Gender Relations and
Democratic Processes in Russia and Sweden, Örebro universitet.

Gunnel Karlsson
20-21 oktober
Deltog i konferens med projektet ”Gender relations and democratic processes in Russia and
Sweden”.

Christine Roman
20-21 september
Demokratins dilemman. Mångvetenskaplig forskning och nya möjligheter.

Sofia Strid
16-18 februari
“EU Level Representation and Organisation of Women and Women’s Interests” Presented at
the Gender Relation and Democratic Processes in Russia and Sweden Conference, Örebro
University, Sweden.

Berit Åberg
20-21 oktober
Deltog i konferens med projektet ”Gender relations and democratic processes in Russia and
Sweden”.
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Internationalisering
GEXcel

Som framgick ovan, under rubriken Samverkan med andra lärosäten och
Genusforskningsinstitutet, erhöll vi tillsammans med Tema Genus, Linköpings
universitet, medel från Vetenskapsrådet för att under 5 år etablera och driva ett
s.k. excellenscentrum: Gendering EXcellence – GEXcel: Towards a European
Centre of Excellence in Transnational and Transdisciplinary Studies of
Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment.
Eftersom forskningsaktiviteterna vid GEXcel-centret blir i hög grad
internationellt orienterade (utländska gästforskare samverkar med lokala
forskare i olika delprojekt/teman, konferenser och publikationer) kommer
verksamheten att ha stor betydelse i internationaliseringshänseende.

Gender Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden. Student and Research
Exchange

Projektet, som finansieras av Svenska institutet (Visbyprogrammet), gick 2006 in
på sitt tredje och sista år. Projektet består dels av ett forskarnätverk, dels av ett
program för student och doktorand-utbyte. Projekt-koordinator är Erika
Svedberg, lektor i genusvetenskap.
I februari 2006 hölls en projektkonferens i Örebro med syfte att utvärdera
verksamheten så långt samt att planera för framtiden. Studenter, doktorander
och seniora forskare presenterade där de arbeten som de skrivit inom ramen för
projektet. Deltagarna diskuterade också gemensamma teman för fortsatt
forskarsamverkan. Ett övergripande tema formulerades, ”Gender, Migration
and the Forces of Disintegration and Integration: The Case of certain regions of
Russia and Sweden”, som en bas för kommande ansökningar.
I juni deltog flera av projektets medlemmar i ett symposium i Tver, Ryssland,
”Gender Equality and Gender Research in Sweden and Russia”. Symposiet
arrangerades av Svenska ambassaden i Moskva. Vid runda bords-samtal
presenterades både avslutad forskning och planer för framtida projekt.
Forskarnätverket deltog också i ”6th European Gender Research Conference” i
Lodz, Polen, där de organiserade ett ”round table” på temat ”Networking
within Gender Studies in Russia and Sweden”.
I oktober hölls ytterligare en intern projektkonferens i Örebro med syfte att
påbörja arbetet med en gemensam ansökan till 7e Ramprogrammet. I
oktober/november vistades två ryska doktorander, Anna Borodina och Olga
Borzova, vid Örebro universitet. De presenterade båda sin forskning vid ett av
Centrum för feministiska samhällsstudiers seminarier.
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Under 2006 utvecklade nätverket också ett samarbetsprojekt med syfte att
utveckla tre kursmoduler inom genusvetenskapen vid 8 universitet i Sverige,
Ryssland och Polen. Detta projekt utgör grunden för en ansökan till Tempus
under 2007.

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 ingick i nätverkets andra projektomgång
(Athena2), som löpte mellan 2003 och 2006. Athena2 omfattade ett 20-tal olika
delprojekt. Vi medverkade i Activity 2B2 och Activity 3B. Activity 2B2:s arbete
var inriktat på att utveckla olika typer av samverkan gällande
genusvetenskapliga master- och forskarutbildningar i Europa. Activity 3B har
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”. Denna working group arbetade dels med att utveckla det
innehållsliga i genusvetenskapliga kurser och dels - och framförallt - med
insatser för att överbrygga det växande gapet mellan de tre ovan nämnda
aktörsgrupperna. Det sistnämnda handlar om att verka för att förbättra
kvinnors villkor, samt jämställdheten mellan kvinnor och män. Under det
gångna året deltog vi i 3B working group konferenser/möten i Athen och Lodz
och i Athena2-projektets avslutande konferens i Lodz, Polen. Athena-projektet
ansökte om och beviljades medel för ytterligare tre år av EU-kommisionen. Att
EU-kommissionen beviljar medel för en tredje period till ett projekt är ytterst
ovanligt. Centrum för feministiska samhällsstudier planerar att medverka också
i Athena3-projektet som löper 2006-2009.

CFS-SDSU-projektet “Reconstructing Feminist Theory”

Rapporten från den anonyma granskaren av bokmanuskriptet blev inte klar
under året. Först under 2007 kan projektet således föras i hamn.

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
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• 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. 2006
gav Anna G. Jónasdóttir kursen “Structural and Post-structural Approaches in
Feminist Theory 1966-2006: Shifts – Continuities – New Challenges”, inom
ramen för forskarskolan. Kursen samlade 22 deltagare från 19 olika universitet i
Sverige, Norge Finland, Polen, Litauen, Island och Tyskland.

Tófa

2004 konstituerades Tófa, Nettverk for nordisk kvinne- og
kjønnsforskningshistorie. Nätverkets syfte är att främja forskning om nordisk
kvinno- och könsforskningshistoria, mer specifikt att utveckla ett övergripande
forskningsprogram med flera olika delprojekt om det genusvetenskapliga
forskningsfältets uppkomst och utvecklingshistoria. Nätverket samlar deltagare
från alla de nordiska länderna. Från CFS deltar Anna Jónasdóttir och Gunnel
Karlsson. Gunnel har som en del i projektet påbörjat en dokumentation om de
kvinnohistoriska pionjärerna genom intervjuer med professor emerita Gunhild
Kyle.

Övrig internationalisering/Nätverk

Elinor Brunnberg ingår i nätverket Nordiska Sommaruniversitetet NSU
nsuweb.net/wb/, koordinator för Krets 1 Unmasking the systems of the welfare
state.
Christian Kullberg ingår i nätverket Mäns våld mot kvinnor i nära relationer,
med stöd från NIKK.
Charlotte Fridolfsson ingår i nätverket INTERPARDE (Interdisciplinary
perspectives on parliamentary discourses in Europe: Between national identity
and intercultural dialogue).
Anna-Karin Frih deltar i nätverket ”Kulturella gränsdragningsprocesser mellan
hälsa och sjukdom i välfärdsstater” – ett tvärvetenskapligt och övernationellt
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samarbetsprojekt mellan Nordeuropa-Institut, Humboldt universitetet i Berlin
och Humanistiska institutionen Örebro universitet.
Christine Roman deltar i Nordiska nätverket ”Likestillingsperspektiv på velferd:
Politiske ambisjoner mot egne grenser?” (bl a Brittisk-nordiska nätverket
”Gender and social policy” som studerar socialpolitik ur komparativt
perspektiv).
Helena Magnusson har under verksamhetsåret vistats på annan ort som
gästforskare i tre olika perioder:
15-26 maj: NIAS Supra scholarship, NIAS, Köpenhamn
20 juni-19 juli: Lee Hysan Visiting Scholar Scheme, Chinese University of Hong
Kong, China.
1-31 oktober: Visiting Scholar, Centre for East and Southeast Asian Studies,
Lunds universitet.
Anna Prestjan deltar i det medicinhistoriska nätverket, som bildades i Stockholm
den 22 augusti 2005 vid endagskonferensen ”Medicinhistoria i dag”, anordnad
av Nobelmuseet. Nätverket har därefter haft ännu en endagskonferens,
”Samtidshistorisk medicinhistoria", den 23 oktober 2006 vid Göteborgs
universitet.
Från september till januari gjorde Sofia Strid praktik/fältarbete på European
Women's Lobby i Bryssel. Under perioden producerade Sofia en
forskningsrapport om våld mot kvinnor i EU:s medlemsländer och presenterade
resultatet under en europeisk konsultation i London med FN:s speciella
rapportör för våld mot kvinnor. Sofia deltog också i EWL:s generalförsamlig i
Prag, samt arbetade med ett regionalt pilotprojekt för att bekämpa trafficking
och sexhandel i och mellan de nordiska och baltiska staterna. Det senare ledde
till en 3-dagars konferens i Köpenhamn med NGO:s som stöder traffickingoffer
samt myndighetspersoner och policymakers.
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
Charlotte Fridolfsson
· Doktorandrepresentant i riskanalysgruppen, Samhällsvetenskapliga
institutionen

Anna G. Jónasdóttir
· Suppleant i HS-nämndens anställningsutskott
Gunnel Karlsson
· Studierektor för genusvetenskap
Ingrid Pincus
· Ordförande i Örebro universitets jämställdhetsråd (50 %)
· Projektledare för Örebro universitets medverkan i projektet Verka jämställt (15
%)
Christine Roman
· Ledamot i anställningsutskottet
· Ledamot i styrgruppen för Forskarskolan demokratins villkor

Sofia Strid
· Doktorandrepresentant i Samhällsvetenskapliga institutionens
jämställdhetsgrupp
· Doktorandrepresentant i styrelsen för Genusforskningsintitutet

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.
Ordinarie ledamot i FAS elektorsförsamling.
Charlotte Fridolfsson
Inbjuden som extern opponent på seminarium med Forskarskolan Urbana
Studier, Örebro universitet.

Christine Roman
Bedömare i nationella gruppen för Högskoleverkets utvärdering av ämnet
genusvetenskap.
Adjungerad till styrelsen för Institutet för tematisk genusvetenskap i Linköping
och Örebro.
Styrelseledamot Nordiska sociologförbundet.
Ledamot i elektorsförsamlingen för FAS.

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

Anna Jónasdóttir
Ledamot i betygsnämnd vid Peter Berglez disputation den 2 juni, Humanistiska
institutionen, Örebro universitet. The Materiality of Media Discourse. On
Capitalism and Journalistic Modes of Writing.
Ordförande vid disputation vid Cecilia Erikssons disputation den 29 september,
Samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet. Det borde vara att
folket bestämmer. En studie av ungdomars föreställningar om demokrati.

Christine Roman
Ledamot betygsnämnd:
- Maria Törnqvists disputation den 29 september, Sociologiska institutionen,
Stockholms universitet. Könspolitik på gränsen. Debatterna om varannan
damernas och Thamprofessurerna.
- Kjetil Duvolds disputation den 2 juni, Samhällsvetenskapliga institutionen
(statskunskap), Örebro universitet. Making sense of Baltic Democracy.
- Alexandra Bogrens disputation den 19 maj, Sociologiska institutionen,
Stockholms universitet. Female licentiousness versus male escape?
- Charlotte Fridolfssons disputation den 15 december, Samhällsvetenskapliga
institutionen (statskunskap). Deconstructing Political Protest.

Sakkunniguppdrag

Elinor Brunnberg
Räddningsverket: bedömning av forskningsansökan.
Karolinska Institutet: utlåtande om antagning till forskarutbildning.
Anna G. Jónasdóttir
Sakkunnig vid anställning av professor i historia, Örebro universitet
(tillsammans med Yvonne Hirdman, professor i historia och Klas Åmark,
professor i historia).

Christine Roman
Sakkunnig STINT.
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Information
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, de flesta 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. Arkiv förlag.
Gunnela Björk (1999) Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska
aktörer i Örebro 1900-1950. Arkiv förlag.
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
Charlotte Fridolfsson (2006) Deconstructing Political Protest

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. 2:a bearbetade upplagan 2003.
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.

31

Forskarutbildningskurser 1992-2006
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

Structural and Post-Structural Approaches in Feminist
Theory 1966-2006: Shifts – Continuities – New Challenges

vt 2006

The European Union and Issues of Gender Equality, 5 p

ht 2006

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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