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Inledning 
 
Under året påbörjades arbetet inom GEXcel (Gendering Excellence – GEXcel: 
Towards a European Centre of Excellence in Transnational and Transdisciplinary 
Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment), med en 
officiell Opening Day i oktober. I samband med det gästades GEXcel av ett antal 
gästforskare såsom t ex Cynthia Cockburn, Michael Kimmel, Valerie Bryson och Chris 
Beasley. 
 
Nytillkomna i forskargruppen är under året Tobias Axelsson (doktorand i 
genusvetenskap), Johannes Fält (doktorand i socialt arbete), Lena Gunnarsson 
(doktorand i genusvetenskap), Lena Hedin (doktorand i socialt arbete) och Agneta 
Tinnfält (doktorand i vårdvetenskap). 
 
Under hösten drog sig Christine Roman ur gruppen på grund av hög arbetsbelastning 
på andra håll. År 2008 skulle hon bl.a. vara föreståndare för forskarskolan 
Demokratins villkor, ett uppdrag som roterar årligen. 
 
De forskare och doktorander som är knutna till CFS 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 (docent i socialt arbete) 
Christian Kullberg, lektor i socialt arbete (docent 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 
Charlotte Fridolfsson, fil.dr i statskunskap 
 
Doktorander 
Tobias Axelsson, doktorand i genusvetenskap (FK) 
Anna-Karin Frih, doktorand i historia (disputerade under året) 
Johannes Fält, doktorand i socialt arbete 
Lena Gunnarsson, doktorand i genusvetenskap (FM) 
Lena Hedin, doktorand i socialt arbete 
Ann-Sofie Lennqvist Lindén, doktorand i statskunskap (FK) 
Helena Magnusson, doktorand i genusvetenskap (FM i statsvetenskap) 
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap (FK i statsvetenskap) (ledig under två år för 
forskningsuppdrag vid Lancaster University, Storbritannien; från våren 2007 till våren 
2009) 
Agneta Tinnfält, doktorand i vårdvetenskap 
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Ekonomiska medel 
Fakultetsanslag samt anslag från rektor (enl. avtal):  
 
till Genusforskningsinstitutet 120.000 
till GEXcel 600.000    
 
Externa anslag (forskning/andra forskningsaktiviteter): 
   
Vetenskapsrådet Anna Jónasdóttir m.fl., ”GEXcel, Towards a 

European Centre of Excellence in 
Transnational and Transdisciplinary Studies 
of Changing Gender Relations, 
Intersectionalities and Embodiment” (med 
Tema Genus, LiU. Sammanlagt 20.000 000 
+ overhead 35 %) 
 
Christine Roman, ”Postmoderna liv? Arbete, 
familj och kön i ’den nya ekonomin’” (med 
Helen Peterson) 

8 348 000  
(inkl. overhead 
35 %) 
 
(2007-2011) 
 
 
 
1 531 000 

Socialstyrelsen Christian Kullberg, ”Utvärdering av: 
vårdöverenskommelser – stimulansmedel till 
bättre vård och behandling av personer med 
tungt missbruk” (med Lars Oscarsson) 

2 015 299 
(2007-2009) 

Svenska institutet Erika Svedberg, ”Gender Relations and 
Democratic Processes in Russia and Sweden”  

250.000 

FAS Christine Roman, ”Från rörelsekrav till 
myndighetsansvar. Kön, etnicitet, handikapp 
och sexualitet i behovstolkningens politik” 

3 600 000 
(2007-2009) 

Stiftelsen 
Wallenbergsstiftelsens 
fond 

resebidrag 13 000 kr 

Wenner-Gren 
Stiftelserna 

resebidrag 4 000 kr 

Stiftelsen Nordins 
fond 

Anna Prestjan, ”Forskningsstipendium för 
projektet Provinsialläkaren i lokalsamhället” 

97 500 kr 

 Summa: 15 858 799 
 
(Alla siffror inklusive IGK och UGK.) 
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Verksamhetsredovisning 

CFS:s forskare 

 
Tobias Axelsson är doktorand i genusvetenskap och antogs till forskarutbildning i 
oktober 2007. Tobias avhandlingsprojekt handlar om offentliga mötesplatser för 
föräldrar, t ex den kvinnodominerade öppna förskola och separata pappagrupper. En 
avhandlingsplan kommer att läggas fram under vårterminen 2008. 
 
Elinor Brunnberg är fil.dr i socialt arbete. Hon disputerade i maj 2003 på avhandlingen 
Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändring av hörselskadade barns 
identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö. Sedan sommaren 2007 är 
hon anställd som forskarassistent på FAS. Centralt i hennes forskning är barns och 
ungdomars rättigheter, delaktighet och att höra pojkars och flickors röst. Det kan gälla 
studier av förhållanden i familjen, till professionella eller i skolan där även samspelet 
med jämnåriga fokuserats. Hon är också verksam inom forskargruppen ICU – I See 
You (Interest in Children and their Understanding) vid Örebro universitet. 
 
Christina Carlsson Wetterberg professor i historia. Hennes forskning är inriktad mot 
1800- och 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. 
 
Charlotte Fridolfsson disputerade i december 2006 med 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 arbetade under året som 
studierektor för ämnet rättsvetenskap på Örebro universitet.  
 
Anna-Karin Frih är fil.dr i historia. Hon disputerade i september 2007 på avhandlingen 
Flickan i medicinen – ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930 som handlar om flickors 
och pojkars hälsa, sjukdomar och ideal kring sekelskiftet 1900. Undersökningen är 
baserad på medicinska texter och hälsoundersökningar. Intresseområden är 
medicinhistoria, genusforskning, folkhälsofrågor samt kvinno- och barndomshistoria 
under 1800- och 1900-talen. 
 
Johannes Fäldt är socionom och doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet. 
Han har tidigare arbetat med att utvärdera ett samverkansprojekt mellan frivillig- och 
slutenvård inom missbrukarvården samt med ett forskningsprojekt om genusskapande 
processer i socialt arbete. Avhandlingen behandlar betydelsen av kön och 
genusattributioner i relation till det sociala arbetets praktiska utövning.  
 
Lena Gunnarsson är doktorand i genusvetenskap sedan hösten 2007. Hennes 
avhandlingsprojekt syftar till att utveckla feministisk teori, med utgångspunkt i bland 
annat Anna Jónasdóttirs patriarkatsteori och marxistisk teori. 
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Lena Hedin är adjunkt i socialt arbete sedan 2002. Hon är socionom och har tidigare 
arbetat som socialarbetare i många år. Hon är doktorand i socialt arbete på 50 procent 
sedan den 15 januari 2007 och arbetar med avhandlingsstudien Flickors och pojkars 
upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer respektive icke-
släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv. Studien har komparativ inriktning, både 
vad gäller de båda placeringsformerna samt vad gäller flickor och pojkar. 
 
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 året har Anna, tillsammans med Kathleen B. Jones, 
färdigställt antologimanuskriptet The Political Interests of Gender Revisited. Antologin 
ska ges ut under 2008. 
Anna är forskningsledare för det just nu pågående projektet ”Gender, Sexuality and 
Global Change”. Det är ett delprojekt i excellenscentrat GEXcel, som är ett samarbete 
mellan CFS vid Örebro universitet och Tema Genus samt Avdelningen för genus och 
medicin vid Linköping universitet. GEXcel är finansierat av Vetenskapsrådet och ska 
pågå mellan 2007 och 2011. GEXcel är huvudsakligen ett gästforskarprogram som 
leds utifrån en ambitiös publiceringsstrategi samt virtualiserings- och europeiserings-
/internationaliseringsstrategi.  
I sin egen forskning fortsätter Anna att utveckla sin historiskt-realistiskt grundade 
samhällsteori om könsrelationer och makt, särskilt i nutida formellt jämlika samhällen, 
en teori där kärlekens både lika och ojämlika sociala villkor är centrala.  
 
Gunnel Karlsson är lektor vid Centrum för feministiska samhällsstudier. Hennes 
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. Eftersom Gunnel fortfarande får många förfrågningar om sin 
forskning om reglementeringen i 1800-talets Göteborg har hon tagit upp den igen, 
denna gång med fokus på den manliga prostitutionskunden. Hittills har ett paper 
ventilerats på ett seminarium vid Centrum för feministiska samhällsstudier våren 2007.  
För närvarande arbetar också Gunnel på en artikel om Inga Thorsson och 
atomvapenfrågan och planerar att skriva en bok om Inga Thorsson och Ulla Lindström 
som ”politiska kvinnor” (inspirerad av Toril Moi tänker hon i termer av ”making a 
political woman”) på 1950- och 60-talen. 
 
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.  
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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 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. 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. Hon har en fil.kand. i 
statsvetenskap samt en examen från det internationella programmet ”Master of East 
and Southeast Asian Studies” vid Lunds universitet. Hon har tidigare studerat kvinnors 
medborgarskap och migration av kvinnlig arbetskraft i Kina.  
I sitt avhandlingsarbete fortsätter Helena att undersöka villkoren för den lågavlönade 
och den migrerade arbetskraft som utgör majoriteten i den tillverkningsindustri som 
återfinns i Kinas ”Special Economic Zones”. 
 
Ingrid Pincus är fil.dr i statskunskap. Hon disputerade i november 2002 på 
avhandlingen The Politics of Gender Equality Policy. Implementation and Non-
Implementation 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 2008. 
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. Projektet kommer att avslutas under år 2008. Under 2007 arbetade 
hon också med projektet ”Provinsialläkaren i lokalsamhället”, finansierat av Nordins 
fond och Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning. 
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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 IT-företag, 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. Under 2007 har Sofia till stor del 
arbetat vid Lancaster University i Storbritannien inom forskningsprojektet Quality in 
Gender Equality + (QUING): Understanding Europe: the case of gender+ equality 
policies” finansierat av EU:s sjätte ramprogram.   
 
Erika Svedberg leder CFS:s samarbete inom genusvetenskapen med fyra universitet i 
Ryssland, vilket pågått sen 2004 och numera sker i nära samverkan med GEXcel. 
Syftet med nätverket är bland annat att lägga grunden för gemensamma rysk-svenska 
genusforskningsprojekt samt kursutveckling i grundutbildningen i genusvetenskap vid 
universiteten som ingår i nätverket. Samarbetet omfattar också både ömsesidiga 
studentutbyten, samt doktoranders och seniora forskares forskningsvistelser vid 
Örebro universitet och universiteten i Ryssland. Nätverket finansieras av 
Visbyprogrammet, Svenska Institutet.  
 
I sin avhandling (2000) kritiserar Erika Svedberg traditionell förhandlingsteori med 
hjälp av bland annat feministisk vetenskapsfilosofi och ger exempel på ett mer 
relationellt sätt att analysera förhandlingar i samarbetsprojekt. Sen disputationen har 
Erika Svedbergs forskning handlat om kön och svensk säkerhetspolitik i omvandling 
(tillsammans med Annica Kronsell, Lunds universitet) med finansiering från 
Vetenskapsrådet och Krisberedskapsmyndigheten. För närvarande forskar Svedberg på 
kön, militarisering och FN:s säkerhetsresolution 1325 i en europeisk kontext.  
 
Agneta Tinnfält är doktorand i vårdvetenskap med fokus på folkhälsovetenskap. 
Område: Barns psykiska hälsa, särskilt fokus på barn som far illa. 
 
Berit Åberg är fil.dr i sociologi. Hon disputerade 2001 på avhandlingen Samarbetet på 
könsblandade arbetsplatser: En könsteoretisk analys av arbetsdelningen mellan kvinnor 
och män i två yrken: akutsjuksköterskor och ordningspoliser. Ett artikelmanus 
föreligger utifrån hennes avhandling och den har titeln Explanation to Internal Sex 
Segregation in a Male Dominated Profession. Publiceringen av artikeln planeras i en 
antologi med namnet The Political Interests of Gender. Redaktörer för boken är Anna 
G. Jónasdóttir  och Kathleen B. Jones.  Berit är involverad i projektet och nätverket 
Gender relations and democratic processes in Russia and Sweden med Erika Sverdberg 
som koordinator. För närvarande arbetar Berit på två projektansökningar varav en 
tillsammans med Agneta Blom (lektor i statskunskap och för närvarande tjänstledig 
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från sitt lektorat vid Örebro universitet). I projektansökan nummer ett beskrivs en 
studie av utvecklingsstrategier i företag med kön och regionala sammanhang som 
analysredskap. Det andra projektet handlar om män och omsorg, det vill säga dels de 
sociala villkor som stöttar respektive hindrar män att ta omsorg om barn och 
behövande vuxna, dels mäns egna uppfattningar om hinder respektive möjligheter för 
omsorg. 
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Högre seminariet 

Våren 
 
15 januari 
Gemensamt seminarium med Tema Genus, Linköping. 
Jeff Hearn: ”Critical studies on men and some implications for policy”. 
Kl 15.00-17.00, Linköping. 
 
29 januari 
Helena Magnusson, doktorand i genusvetenskap, lägger fram en reviderad 
avhandlingsplan. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
  
12 februari 
Erika Svedberg, fil.dr i statskunskap, presenterar konferenspapper: ”Can We Have a 
Military that is not Based on Tyranny but on Authority? The Case of eight Volunteer 
Organizations in the Swedish Military”. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
  
26 februari 
Ingrid Pincus presenterar sin S.W.O.T.-analys från Athenagruppen med sikte på artikel. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
  
12 mars 
Ann-Mari Sätre Åhlander, docent i nationalekonomi vid Arbetslivsinstitutet, 
presenterar sin forskning om kvinnors arbetsliv i Ryssland. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
26 mars 
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap, presenterar avhandlingskapitel. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
18 april 
Samarrangemang med forskarskolan Demokratins villkor. Seminarium med professor 
Birte Siim från Ålborgs universitet, gästprofessor vid forskarskolan under 2007. 
Kl 13.00-15.00. 
 
23 april 
Gunnel Karlsson, fil.dr i historia, presenterar ett papper om olika aspekter på könsköp. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
21 maj 
Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, presenterar pågående projekt 
om kvinnliga politikers retorik i Sverige och Sydafrika. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
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4 juni 
Karin Perman, doktorand i statskunskap vid Högskolan Dalarna, presenterar 
avhandlingskapitel om energi, teknik och kön. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 

Hösten 
 
10 september 
Upptaktsmöte för GEXcel och doktorandintroduktion. Maria Törnqvist, fil.dr i 
sociologi, (gästpost-doc), ÖU, berättar om sin avhandling ”Könspolitik på gränsen. 
Debatterna om varannan damernas och Thamprofessurerna”. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
1 oktober 
Maria Törnqvist, fil.dr i sociologi, (gäst-postdoc), presenterar sitt forskningsprojekt ”A 
Market of Emotions: The Case of Tango Tourism in Buenos Aires”. Kate Hardy, Lene 
Myong Petersen och Rajeev Kumaramkandath (nyanlända gästdoktorander) 
introducerar sig. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
8 oktober 
Hanna Bertilsdotter, fil.dr i sociologi, presenterar sin pågående forskning om ”30+ 
bisexuella män”. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
19 oktober 
Chris Beasley, Reader in politics, University of Adelaide, Australien, ”Global Ethics: 
Why not Trust and Care? What’s the Alternative?” 
Kl 10.00-12.00, L2449. 
 
24 oktober 
Kate Hardy, Phd in Geography, University of London, ”Rethinking Action: Gendered 
and Sexualised Space and Identities in the Struggle of AMMAR”; Lene Myong 
Petersen, Phd in Educational Psychology, Danish University of Education, Copenhagen, 
”Discursive Economies of Intimacy: Transnational Adoption, Race and Sexuality”; 
Rajeev Kumaramkandath, Phd in Cultural Studies, Centre for the Study of Culture and 
Society, Bangalore, India, ”The Discursive Production of Sexual Subjects in a 
Postcolonial Context: Sexual Morality and Homosexuality in the 21

st 

Century 
Keralam”. 
Kl 13.00-17.15, Hörsal G. 
 
25 oktober 
Cynthia Cockburn, Professor in Sociology, City University London,”Sexualised 
Violence in Diverse and Changing Wars: When, Who and Why?” 
Kl 10.00-12.00, P200. 
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5 november 
Johannes Fäldt, doktorand i socialt arbete, ÖU, presenterar avhandlingsplan. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
3 december 
Berit Åberg, lektor i genusvetenskap, ÖU, och Agneta Blom, lektor i statskunskap, ÖU, 
presenterar forskningsansökan. 
Kl 15.00-17.00, L2449. 
 
11 december 
Helena Magnusson, doktorand i genusvetenskap, ÖU, presenterar avhandlingskapitel. 
Linköping. 
 
Seminarium med Anna-Karin Frih inställt. 
 

Forskarutbildningskurser 
 
Vetenskapsteori (7,5 hp) 
Kursen, som är obligatorisk i genusvetenskap och leds av professor Anna G. 
Jónasdóttir, gavs under höstterminen 2007. Tre doktorander från genusvetenskap tog 
kursen (Tobias Axelsson, Lena Gunnarsson och Helena Magnusson). 
 
Gender, Sexuality and Global Change (7.5 hp) 
Kursen gavs under oktober 2007 i form av en högre seminarieserie baserad på GEXcels 
forskningstema Gender, Sexuality and Global Change. Erika Svedberg ledde kursen 
som riktade sig främst till ryska doktorander. En svensk doktorand (Lena Gunnarsson, 
genusvetenskap, Örebro universitet) tog också kursen som poänggivande och tenterade 
skriftligt i form av ett kurspapper för professor Anna G. Jónasdóttir. 
 
Feministisk teori (15 hp) 
Kursen startade i början av december 2007 för att sedan gå på halvfart under 
vårterminen 2008. Kursen, som är obligatorisk i genusvetenskap och leds av professor 
Anna G. Jónasdóttir, hade fyra deltagare, två från genusvetenskap (Lena Gunnarsson 
och Tobias Axelsson), en från socialt arbete (Johannes Fäldt som bara tog halva 
kursen), och en från pedagogik (Sara Frödén, som anslöt sig under 2008). Kursen 
utannonserades inte. 
 

Handledning 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Huvudhandledare för Tobias Axelsson, genusvetenskap, Örebro universitet, Lena 
Gunnarsson, genusvetenskap, Örebro universitet, Helena Magnusson, genusvetenskap, 
Örebro universitet samt Sofia Strid, genusvetenskap, Örebro universitet. För Klara 
Regnö, Industriell ekonomi och organisation, KTH (ingår i handledningsgrupp). 
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Gunnel Karlsson 
Biträdande handledare för Sofia Strid och Lena Gunnarsson, genusvetenskap, Örebro 
universitet 
 
Christian Kullberg 
Huvudhandledare för Veikko Pelto Piri, Socialt arbete, Örebro universitet, Johannes 
Fäldt, Socialt arbete, Örebro universitet, och Marcus Herz, Socialt arbete, Örebro 
universitet. 
 
Ingrid Pincus 
Ingår i en handledningskommitté för Anette Gustafsson, Förvaltningshögskolan, 
Göteborgs universitet. 
Biträdande handledare för Johannes Fält, Socialt arbete, Örebro universitet. 
Ledamot i slutseminariekommittén för Kristina Lindholm, Tema Genus, Linköpings 
universitet.  
 
Erika Svedberg 
Biträdande handledare för Helena Magnusson, genusvetenskap, Örebro universitet. 
 
Berit Åberg 
Biträdande handledare för Tobias Axelsson, genusvetenskap, Örebro universitet. 
 
Christine Roman 
Huvudhandledare för Jenny Ahlberg, sociologi, Örebro universitet, Susanna Lundberg, 
sociologi, Örebro universitet, Jan-Magnus Jansson, sociologi, Örebro universitet, och 
biträdande handledare för Markus Ågren-Klinton, företagsekonomi, Örebro 
universitet. 
 

Samverkan med andra lärosäten internationellt och nationellt 

Genusforskningsinstitutet 
Institutet för tematisk genusvetenskap – Genusforskningsinstitutet, GI – bildades 1 
januari 2006 och utgör en avtalsbaserad samverkan mellan Örebro universitet och 
Linköpings universitet. Genusforskningsinstitutet ska verka för att etablera nationell 
och internationell excellens inom forskning, forskarutbildning och masterutbildning i 
tematisk och postdisciplinär genusforskning. 
 
Styrelsen leds av en extern ordförande, Majléne Westerlund Panke, och bestod under 
året i övrigt av följande ledamöter: Anna G. Jónasdóttir, Erika Svedberg, Helena 
Magnusson (doktorandrepres.) (Örebro universitet), Nina Lykke, Jeff Hearn, Kristina 
Lindholm (doktorandrepres.) (Linköpings universitet). Adjungerade ledamöter är 
Christine Roman, Christina Carlsson Wetterberg (ÖU) samt Renée Frangeur och 
Barbro Wijma (LiU). 
 
Under 2007 hölls 3 styrelsemöten, alla med efterföljande forskningsseminarier (se 
kalendarierna), två i Linköping och ett tvådagarsmöte i Örebro. Ett planerat möte i 
Örebro, den 16 april 2007, blev inställt pga. att flera blev sjuka. Det viktigaste 
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resultatet hittills av GI är GEXcel (se nedan). Verksamheten bedrevs för övrigt enligt 
upprättad arbetsplan, bl. a. följande:  

• Arbete med ett gemensamt masterprogram initierades under våren, också 
med Mälardalens högskola involverad. Men arbetet avbröts tidigt pga det 
relativt svaga intresset för masternivån som rådde för tillfället bland svenska 
studenter. 

• Beslutades och förbereddes två olika evenemang inför år 2008, en 
internationell konferens, The War Question for Feminism, att ordnas vid ÖU 
med Erika Svedberg som ansvarig (tillsammans med Annica Kronsell, Lunds 
universitet), samt ett halvdagsseminarium i Riksdagen om 
forskningsinformation till inbjudna politiker. Detta sista evenemang ordnas i 
samverkan med Centrum för genusforskning, Uppsala universitet och dito, 
Umeå universitet. 

• Gemensam annonsering av doktorandplatser 
• Gemensam annons i Nationella genussekretariatets tidning 
• Arbetet med en egen hemsida för Genusforskningsinstitutet påbörjades. 

 

GEXcel 
Under året påbörjades arbetet inom det genusvetenskapliga excellenscentret GEXcel 
(Gendering Excellence – GEXcel: Towards a European Centre of Excellence in 
Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations). GEXcel 
är ett samarbete mellan Centrum för feministiska samhällstudier (CFS), Örebro 
universitet, och Tema Genus, Linköpings universitet. Vetenskapsrådet bidrar med 20 
miljoner kronor över en 5-årsperiod, med början 1 januari 2007. Både Linköpings och 
Örebro universitet 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 att skapa en plattform 
för ett mer permanent europeiskt institut för avancerad genusforskning. 
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En kick off-konferens anordnades i Linköping den 3-5 maj 2007. 
 
Projektets första forskningstema, Gender, Sexuality and Global Change, hade sin bas 
vid CFS, leddes av Anna G. Jónasdóttir, och det har sin huvudsakliga 
verksamhetsperiod hösten 2007 och våren 2008. Ett intensivt planerings- och 
förberedelsearbete inleddes i februari med bl. a. inbjudan till några excellenta 
seniorforskare samt utlysning av forskarmånader dels på biträdande lektorsnivå dels 
för utländska doktorander. Professor emerita Kathleen B. Jones deltog som ”local 
advisor” i planeringsarbetet. 
 
Den formella starten av GEXcel/Örebrodelen och det första forskningstemat, Gender, 
Sexuality and Global Change, ägde rum den 17 oktober med ett endagsseminarium vid 
Örebro universitet. Seminariet inleddes med ett välkomsttal av rektor Janerik Gidlund, 
följt av inledningsanföranden av GEXcels huvudansvariga Nina Lykke och 
temaansvariga Anna G. Jónasdóttir. Därpå presenterade några av GEXcels 
gästforskare sitt pågående arbete knutet till temat. 
 
Sammanlagt tillbringade sju inbjudna – alternativt utvalda efter ansökan - gästforskare 
olika långa perioder vid CFS/GEXcel Örebro under oktober och november för att 
arbeta med forskning knuten till temat Gender, Sexuality and Global Change (med 
undertemana 1) Sexuality, Love and Social Theory, 2) Power and Politics: A Feminist 
View och 3) Common and Conflicted: Rethinking Interest, Solidarity, and Action). 
Gästforskarna var Valerie Bryson, professor i statsvetenskap vid University of 
Huddersfield, Storbritannien, Cynthia Cockburn, professor i sociologi vid City 
University London, Storbritannien, Michael Kimmel, professor i sociologi vid State 
University of New York at Stony Brook, USA, Maria Törnqvist, doktor i sociologi vid 
Stockholms universitet, Sverige, Kate Hardy, doktorand i geografi vid University of 
London, Storbritannien, Lene Myong Petersen, doktorand i utbildningspsykologi vid 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Danmark, och Rajeev Kumaramkandath, 
doktorand i Cultural Studies vid Centre for the Study of Culture and Society, 
Bangalore, Indien. Christine Beasley, lektor i statsvetenskap vid University of Adelaide, 
Australien, gästade dessutom CFS/GEXcel Örebro för egen räkning. Under sin vistelse i 
Örebro presenterade samtliga gästforskare sitt pågående arbete vid seminarier. 
 
GEXcels första work-in-progress-volym gavs ut i december 2007, med dokumentation 
från kick off-konferensen.  
 
GEXcel har en egen hemsida på adressen http://www.genderexcel.org. 
 

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 
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under tre år och består av två delar: nätverk av forskare och NGO-aktiva och 
kursutveckling, samt studentutbyte mellan Sverige och Moskva. 
Erika Svedberg är koordinator för nätverket som fick fortsatt finansiering under 2007 
(fjärde året i rad) från Visbyprogrammet, Svenska Institutet. 
Den 5-7 maj 2007 var Erika Svedberg, Ingrid Pincus och Berit Åberg från CFS i St 
Petersburg för ett möte med två nya partners i nätverket – The Nevsky Institute (på 
mötet representerade av Marina Dibrova, chef, och Irina Yukina, lektor och forskare) 
och The European University at Saint Petersburg (på mötet representerade av 
doktoranderna Olga Snarskaya och Olga Yashchenko). 
Under november och december 2007 anordnades en intensiv kurs på avancerad nivå 
vid CFS i Örebro. Fem ryska och en CFS-baserad doktorand deltog. Kursen 
organiserades i samarbete med GEXcel och byggde bland annat på seminarier som gavs 
av de världsledande forskare som under hösten var inbjudna av GEXcel som Visiting 
Fellows. De ryska doktoranderna, som kom från universitet i Ivanovo, Moskva och St 
Petersburg var mycket nöjda med kursen och fann den användbar för deras egen 
forskning. 
 

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-kommissionen. Athena-projektet ansökte om och beviljades av EU-
kommissionen medel för en tredje treårsperiod – Athena3-projektet, 2006-2009. Att 
EU-kommissionen beviljar medel för en tredje period till ett projekt är ytterst ovanligt. 
Under verksamhetsåret undersökte och dokumenterade Ingrid Pincus den svenska 
regeringens insatser i samband med EU:s the European Year for Equal Opportunities 
for All in 2007. Dokumentationen ingick i workgroup 3a:s sammanställning och analys 
av ett antal länders insatser härvidlag. 
Den 31 maj-2 juni 2007 höll Athena’s Annual Meeting i Budapest. Gunnel Karlsson 
och Erika Svedberg deltog. 
 

CFS-SDSU-projektet “Reconstructing Feminist Theory”  
Projektet, som leddes av Anna Jónasdóttir och Kathleen Jones, avslutades under 
verksamhetsåret i och med att ett färdigt bokmanuskript sändes in till Manchester 
University Press. 
 

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  
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• 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. 
 
Forskarskolan ordnade en 2 dagarskonferens, 10-11 september, i Åbo, Finland, där 
Gunnel Karlsson representerade ÖU. 

 

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. 
 

Arbetsvetenskaplig master i samarbete med Mälardalens högskola 
Under hösten 2007 deltog Genusvetenskap genom Berit Åberg i diskussioner om och 
planering av en arbetslivsvetenskaplig master baserad på ett samarbete mellan 
Mälardalens högskola och Örebro universitet. Genusvetenskap var inbjuden till och 
deltog i två möten under tidsperioden, varav en heldag. Vid det senare tillfället 
träffades ett trettiotal personer i Arboga för att i grupper arbeta fram teman och 
därmed innehåll för kursen. Koordinator för Örebro universitet var under denna 
tidsperiod Karl Åborg (psykolog). Ett första magisterår är nu inrättat i Mälardalens 
högskola och startar hösten 2009. Arbetet med det andra masteråret fortsätter och där 
är genusvetenskap fortsatt involverat. 
 
Elinor Brunnberg är koordinator för riksnätverk för barnforskare i socialt arbete i 
Sverige som arbetar med forskning om utsatta barn. Nätverket kallas för BUS, 
www.oru.se/BUS. 
Elinor är också koordinator för en krets inom Nordiska sommaruniversitetet (NSU), 
www.nsuweb.net/wb/, From welfare systems to welfare societies. Kretsen kommer att 
bedriva sin verksamhet fram till 2010. 
Elinor är också medlem i Nordiskt nätverk för handikappforskare NNDR 
http://www.nndr.dk.  
 
Lena Hedin var på studiebesök Tromsö universitet 5-8/11 för att träffa forskare inom 
området släktingplaceringar. Lena är också med i nätverket BUS (Barn i Utsatta 
Situationer).  
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Christian Kullberg är med i Nordiska Sommaruniversitetet Krets 1 “From welfare 
systems to welfare societies”.  
 
Helena Magnusson är med i nätverket GADnet, Gender and Development Network.’ 
Helena deltar också i forskningsmiljön vid Centre for East and Southeast Asian Studies, 
Lunds Universitet.  
 
Anna Prestjan är sedan 2007 ansluten till det nordiska forskningsprojektet The Nordic 
Welfare State – historical foundations and future change, Nordic Centre of Excellence 
(NCoE), University of Helsinki.  
Anna är också sedan 2004 medlem av PhoenixTN.net, European Thematic Network 
on Health and Social Welfare Policy. Inom PhoenixTN är hon medverkande i 
arbetsgruppen Welfare, Health and Social Change som leds av Jan Sundin, Linköpings 
universitet.  
Under 2007 har Anna knutit kontakter med Centre for Medical History vid University 
of Exeter och projektet The Medical Officer of Health & the Organisation of Health 
Visiting as a Comprehensive Community Health Service, 1906-1974 (Dr Pamela Dale, 
Dr Catherine Mills). Möjligheterna till fortsatt forskningssamarbete med Centre for 
Medical History bedöms som mycket goda och under 2008 planeras en gemensam 
workshop.  
 
Christine Roman är med i nätverket Nordic Centre of Excellence. The Nordic Welfare 
State – Historical Foundations and Future Challenges. 
Christine är också med i Forskarnätverket Kön och arbete.  
 
Erika Svedberg är med i The Nordic Network on Gender and War 
 

Publikationer 

Forskningsrapporter och publicerade skrifter 
 
Elinor Brunnberg 
Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson, Charli (2007) Adolescent girls´ and 
boys´ perceptions of mental health. Journal of Youth Studies, Volume 10, Issue 2 , 183 
- 202 
 
Kullberg, Christian & Brunnberg, Elinor (2007) 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, Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press. 
 
Christina Carlsson Wetterberg 
”Inledning”, i Blott ett annat namn för ljus. Tre texter av Frida Stéenhoff, Rosenlarv 
förlag 2007. 
 
”Att biografera en kvinnlig intellektuell”, i Henrik Rosengren & Johan Östling (red,) 
Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre, Sekel bokförlag 2007. 
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Anna-Karin Frih 
Frih, Anna-Karin (2007) Flickan i medicinen - ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930. 
Örebro universitet. 
 
Frih, Anna-Karin (2007) ”Water-Cures for Chlorotic Girls: Swedish Spas as Health 
Care Providers in the late Nineteenth Century” i Health and Health-Care between Self-
Help, Intermediary Organizations and Formal Poor Relief, red. Dinges, Martin. 
 
Johannes Fält 
Vårdkedjeprojektet – Tre utvärderingsperspektiv  
Fäldt, Johannes, Palm Jessica & Storbjörk, Jessica. Under medverkan av Oscarsson, 
Lars och Stenius, Kerstin. SiS rapport. (Under utgivning.) 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Jónasdóttir, Anna G. (2007): ”Theme 1: Gender, Sexuality and Global change”, 
chapter 2 in Stine Adrian, Malena Gustavson and Nina Lykke (eds): GEXcel Work in 
Progress Report, Volume I. Proceedings from GEXcel kick-off conference. 
 
Gunnel Karlsson 
Recension av Yvonne Svanströms bok Offentliga kvinnor. Prostitution i Sverige 1812-
1918, i Scandia 2007:1. 
 
Christian Kullberg 
Kullberg, C. (2007) ”Icke-traditionella män” på ”traditionellt kvinnliga” områden? 
Dilemman för män på socionomutbildningen och i yrkeslivet. I Socionomutbildningen i 
omvandling 1967-2007 En jubileumsskrift. Örebro University. Proceedings in social 
work 1. 
Kullberg, C. & Brunnberg, E. (2007) 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. Århus: 
Universitetsförlag.  
 
Kristina Larsson Sjöberg 
Sjöberg, Kristina Larsson (2007) Nutida familjeliv som förhandlingsarena – barndom 
och (kön) i länkade familjesystem. I Elinor Brunnberg (red) Socionomutbildning i 
omvandling 1967 till 2007. En jubileumsskrift Örebro universitet. Proceedings in 
Social Work, Örebro University 1. 
 
Anna Prestjan 
”Vård som social åtgärd. En kort diskussion kring social medicinhistoria med exempel 
från alkoholistvården kring sekelskiftet 1900”. Bidrag till konferensrapport, 
konferensen Medicinhistoria i dag, Nobelmuseet, 24 augusti 2005 (2007) 
 
”Idealistic Doctors – Alcoholism Treatment Institutions in Sweden 1885-1916”, On 
the Margins. Nordic Alcohol and Drug Treatment, 1880-2005 (red. Johan Edman & 
Kerstin Stenius, NAD, 2007) 
 

 
 

20



Christine Roman 
”Diversity and Divisions in the Swedish Disability Movement”, Scandinavian Journal 
of Disability Research, vol 9, no 1: 26-45 (med A Hugemark). 
 
Sofia Strid 
Armstrong, Strid & Walby (2007) ”Gender and Citizenship in a Multicultural Context: 
Country context study Ireland”. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna.  
Forskningsrapport 
 
Armstrong, Strid & Walby (2007) ”Gender and Citizenship in a Multicultural Context: 
Timelines of policy debates in Ireland”. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. 
Forskningsrapport 
 
De Troy, Strid & Tsakanlogous (2007) ”Reality Check: When Women's NGOs Map 
Policies and Legislation on Violence against Women“. Brussels: European women’s 
lobby. 
 
Strid, Armstrong, & Walby (2007) ”Gender and Citizenship in a Multicultural 
Context: Timelines of policy debates in the UK”. Quality in Gender+ Equality Policies, 
Vienna. Forskningsrapport 
 
Strid, Armstrong & Walby (2007) ”Gender and Citizenship in a Multicultural Context: 
Country context study UK”. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. 
Forskningsrapport 
 
Walby, Armstrong & Strid (2007) ”Gender and Citizenship in a Multicultural Context: 
country context methodologies” Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna.  
 
Agneta Tinnfält 
Tinnfält Agneta (2007). Adolescents’ Perspective on Mental Health and Health-
promoting Dialogues. Lic.uppsats. Örebro universitet: Örebro studies in caring  
sciences 14. 
 

Insända manuskript 
 
Elinor Brunnberg 
Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina. Flickor är flickor och pojkar är pojkar. 
Om konstruktionen av genus i avhandlingar i socialt arbete i Sverige 1980 – 2006. 
Socionomen forskningssupplement. 
 
Johannes Fält 
Gender differences in social workers’ assessments and help-giving strategies towards 
single parents. Resubmitted to European Journal of Social Work 2007-09-14, Kullberg, 
Christian och Fäldt, Johannes 
 
Anna G. Jónasdóttir 
The Political Interests of Gender Revisited. Redoing Theory and Research with a 
Feminist Face (red tillsammans med Kathleen B. Jones) skickades under året till 
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Manchester University Press, något reviderad efter referee-bedömning. Manuskriptet 
innehåller två kapitel av Anna med Kathleen Jones som medförfattare samt ett tredje 
eget kapitel. 
 
Gunnel Karlsson 
Recension av Renée Frangeur, Pojkar, pli och pedagogik till tidskriften Norma, att 
publiceras i nr 1 2008. 
 
Christian Kullberg 
Kullberg, C. & Fäldt, J. Gender differences in social workers’ assessments and help-
giving strategies towards single parents. Resubmitted to European Journal of Social 
Work.  
 
Brunnberg, E. &. Kullberg, C. Using the vignette method to study the work of welfare 
professions: examples from social work. Submitted to Qualitative social work.  
 
Henriksen, Anna & Degner, J. & Kullberg, C. Gender Issues in Swedish Residential 
Treatment Centers: the Youths Desire for Treatment and View of the Treatment 
Received. Submitted to AFFILIA: Journal of Women and Social Work.  
 
Kristina Larsson Sjöberg 
Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (submitted) Flickor är flickor och 
pojkar är pojkar. Om konstruktionen av genus i avhandlingar i socialt arbete i Sverige 
1980 – 2006. Socionomen forskningssupplement. 
 
Ann-Sofie Lennqvist-Lindén 
Slutrapport till Uppsala projektet, titel ännu inte bestämd. Medförfattare Stig Montin, 
Jan Olsson, Camilla Hansén och Carl Åborg. Mina delar har delrubrikerna ”Politiker 
och tjänstemän i Uppsala” samt ”Jämställdhet i Uppsala” 
 
Ingrid Pincus 
”Men, power and the problem of gender equality policy implementation”, i Anna G. 
Jónasdóttir och Kathleen B. Jones (eds) The Political Interests of Gender. 
 
Anna Prestjan 
Antologiartikel, kommande, april 2008: ”En korsfäst främlig på jorden? Perspektiv på 
prästmanlighet som problem i tidigt 1900-tal”, Kristen manlighet – en modernitetens 
paradox? Män och religion i en norderuopeisk kontext 1840-1940 (red. Yvonne Maria 
Werner 2008). 
 
Christine Roman 
”Academic discourse, social policy and the construction of new families” in Melby, K, 
Ravn, A-B & Carlsson Wetterberg, C (eds.), Gender Equality as a Perspective on 
Welfare: The Limits of Political Ambition? Policy Press.  
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”Actualising the ’democratic family’? Swedish policy rhetoric versus family practices” 
Social Politics 15, 1 (med J Ahlberg och S Duncan). 
 
Construction(s) of Swedish Family Policy, 1930-200, Journal of Family History (med Å 
Lundqvist). 
 
Berit Åberg 
”Explanation to Internal Sex Segregation in a Male Dominated Profession” i Anna G. 
Jónasdóttir och Kathleen B. Jones (eds) The Political Interests of Gender. 
 

Forskningskonferenser/seminarier 
 
Elinor Brunnberg 
1-3 mars 2007 
Nordiska sommaruniversitetets (NSU) vintersession, Örebro. Paper presenterat 
tillsammans med Kristina Larsson Sjöberg: ”Flickor är flickor och pojkar är pojkar. 
Om konstruktionen av kön i svenska avhandlingar i socialt arbete i Sverige 1980 – 
2006”. 
 
Charlotte Fridolfsson 
6-7 december 2007 
Konferens med uppföljning av samarbetet mellan Stanford (Stanford Centre for 
Innovations in Learning, SCIL) och Örebro universitet. Loka Brunn.  
 
20-21 september 2007 
Konferens om Barnets rätt och barnets villkor. Sätra Brunn. 
 
Anna-Karin Frih 
Juni 2007 
Society for the History of Children and Youth, i Norrköping, Linköpings universitet. 
Föredragande ”The Girl in the Medicine. Gender, Youth and Illness in Sweden 1870-
1930”. 
 
Johannes Fält 
20-22 mars 2007 
Forsas Nationella symposium (”Mellan manual och improvisation”), Lund.  
 
1-3 mars 2007 
Nordiska sommaruniversitetets (NSU) vintersession, Örebro. Paper: ”Gender 
differences in men and women social workers’ problem definitions, assessments and 
help-giving strategies”.  
 
Lena Gunnarsson 
5 oktober 2007 
Genusvetenskaplig ämneskonferens (med fokus på forskarutbildningen) 
Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet. 
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Lena Hedin 
1-3 mars 2007 
Nordiska sommaruniversitetets (NSU) vintersession, Örebro. 
 
12-14 september 2007 
Familjevårdsstämma. Göteborg. Arrangör FSF (Socionomer i Fosterbarnsvården) och 
FORSA. 
 
19 november 2007 
Konferens om fosterhemsplacerade barn och deras föräldrar. Stockholm, 
Nürnberghuset. Arrangör: Allmänna barnhuset och FSF. 
28 november 2007 
”Fallet Louise”, Örebro universitet. 
 
”Narrativ forskning”. Lars Christer Hydén. Forskarskolan Promotion och Prevention 
arrangör. Örebro universitet. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
15 juni 2007 
”Past, Present, Future. From Women’s Studies to Post-Gender Research”, Umeå 
universitet (deltog bara en dag). 
 
5 oktober 2007 
Genusvetenskaplig ämneskonferens (med fokus på forskarutbildningen) 
Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet. 
 
Gunnel Karlsson 
25 maj 2007 
”Biografidag”, Linköpings universitet . 
 
31 maj-2 juni 2007 
Athena3: Annual Meeting 2007, Department of Gender Studies, Central European 
University, Budapest. 
 
14-17 juni 2007 
”Past, Present, Future. From Women’s Studies to Post-Gender Research”, Umeå 
universitet, där jag deltog i rundabordssamtal (Round-table discussion in plenum) som 
representant för Sverige. 
 
7 september 2007 
”Tillämpad genusforskning främjar tillväxt”, konferens anordnad av Vinnova i 
Stockholm. 
 
10-11 september 2007 
”Methodologies, Travelling Theories, Translations: Nordic and European Feminist 
Research Training”, Åbo, anordnad av Nordic Research School in Interdisciplinary 
Gender Studies and Dept of Women’s Studies, Åbo Akademi. 
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Kristina Larsson Sjöberg 
1-3 mars 2007 
Nordiska sommaruniversitetets (NSU) vintersession, Örebro. Paper presenterat 
tillsammans med Elinor Brunnberg: ”Flickor är flickor och pojkar är pojkar. Om 
konstruktionen av kön i svenska avhandlingar i socialt arbete i Sverige 1980 – 2006”. 
 
Ann-Sofie Lennqvist-Lindén 
23-25 november 2007 
XVI Nordiska kommunforskarkonferensen, Göteborg. Arrangör: 
Förvaltningshögskolan i Göteborg. Paper: ”Kommunala tjänstemäns konstruktion av 
politikerrolle(r)n(a)” 
 
Helena Magnusson 
13-14 september 2007 
”Female Labor Migration in Globalizing Asia: Translocal/Transnational Identities and 
Agencies”, Asia Research Institute, National University of Singapore. Paper: 
”Organizing Resistance and/or Accommodation: Accounts of Migrant Worker NGOs 
in China” 
 
Anna Prestjan 
8-12 augusti 2007 
26:e nordiska historikermötet, Reykjavík, Island (Islands universitet). Presentation av 
”Idealistic Doctors – Alcoholism Treatment Institutions in Sweden 1885-1916” 
(publicerad i On the Margins. Nordic Alcohol and Drug Treatment, 1880-2005 (red. 
Johan Edman & Kerstin Stenius, NAD, 2007)). 
 
Sofia Strid 
11-13 januari 2007 
Regional Consultation with the UN Special Rapporteur on Violence against Women 
(UNSRVAW). Arr: National association of Women’s Organisations. London Amnesty 
International’s Human Rights Action Centre.  Paper: ”Reality Check: When Women's 
NGOs Map Policies and Legislation on Violence against Women”. 
 
5-6 oktober 2007 
Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Arr: QUING & Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen. Paper skrivet och publicerat tillsammans med Sylvia 
Walby och Jo Armstrong: ”Gender and Citizenship in a Multicultural Context: 
Country Context Methodologies”.  
 
12-14 May 2007 
Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Arr: QUING & Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen. 
 
19-21 januari 2007 
”Equal Rights, Equal Voices – Migrant women in the EU”. Arr: European Women’s 
Lobby, Bryssel.  
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12 april 2007 
”Developing Indicators and Statistics on Gender Based Violence”. Arr: Royal Statistical 
Society, London.  
 
4 juni 2007 
”Should Violence Be a Priority for the Commission for Equality and Human Rights?” 
Arr: Equality and Diversity Forum and End Violence against Women. London. 
 
Erika Svedberg 
1-3 juni 2007 
Athena3: Annual Meeting 2007, Department of Gender Studies, Central European 
University, Budapest. 
 
12-15 september 2007 
The 6th Pan-European International Relations Conference, Turin. Paper: ”Can We 
Create a Military where Authority Does Not Mean Tyranny? Militarized Masculinity, 
Feminist Analysis and Change”. 
 
16-17 november 2007 
Konferens: ”Reviewing Gender, Protection and Security in Armed Conflict”, Bristol 
University. Paper: ”Can We Create a Military where Authority Does Not Mean 
Tyranny? Militarized Masculinity, Feminist Analysis and Change”. 
 
Agneta Tinnfält 
22-29 juli 2007 
Nordiska sommaruniversitetet (NSU), Wiks slott, Sverige. Muntlig presentation: 
”Evaluation of Means from the Swedish Government for Children at Risk of Abuse 
and Neglect”. 
 
11-13 oktober 2007 
”The Future of Public Health in a Unified Europe”, European Public Health 
Association EUPHA, Helsingfors, Finland. Poster-presentation: ”Adolescent girls’ and 
boys’ perceptions of mental health”. 
 
18-21 november 2007 
”Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of 
Professionals, Communities, and Families”, XIth ISPCAN European Regional 
Conference on Child Abuse and Neglect. Lissabon, Portugal. Muntlig presentation: 
”Evaluation of Small Grants to Swedish Municipalities for Children at Risk Projects. 
 

Deltagande i konferenser/seminarier arrangerade av CFS 
 
Tobias Axelsson 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
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Johannes Fält 
Februari 2007 
SONAD konferens ”Riktlinjer för missbruksbehandling”, Örebro 21-22 februari 2007 
 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Lena Gunnarsson 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Lena Hedin 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
3-4 maj 2007 
Kick off-konferens för GEXcel, Linköping. 
Presentation av Research Theme 1, Gender, Sexuality and Global Change. 
 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Gunnel Karlsson 
3-4 maj 2007 
Kick off-konferens för GEXcel, Linköping. 
 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Kristina Larsson Sjöberg 
3-4 maj 2007 
Kick off-konferens för GEXcel, Linköping. 
 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Helena Magnusson 
3-4 maj 2007 
Kick off-konferens för GEXcel, Linköping. 
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17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Ingrid Pincus 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Christine Roman 
3-4 maj 2007 
Kick off-konferens för GEXcel, Linköping. 
 
Erika Svedberg 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 
Berit Åberg 
3-4 maj 2007 
Kick off-konferens för GEXcel, Linköping. 
 
17 oktober 2007 
GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality and Global 
Change, Örebro universitet. 
 

Gästföreläsningar vid universitet och högskolor 
 
Helena Magnusson 
3/12 ”Vilket mirakel? Migrantarbetets roll i den kinesiska exportindustrin”, 
Avdelningen för Kinesiska, Stockholms universitet 
 
Christine Roman 
”Handikapp, kön och social rättvisa”, Karlstads universitet, 28 februari 2007. 
 

Övriga föreläsningar/Tredje uppgiften/Medverkan i media 
 
Charlotte Fridolfsson 
Föreläsning för gymnasieelever på Risbergska skolan i Örebro om politik och genus,  
16 mars 2007. 

 
Föreläsning för Riksbankens jubileumsfonds områdesgrupp för forskning om 
civilsamhället under rubriken: Den politiska protestens och aktivistens legitimitet. 5 
mars 2007. 
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Lena Gunnarsson 
Deltagare i paneldiskussion under rubriken Istället för socialism?, arrangerad av 
Socialistisk Debatt och Centrum för marxistiska studier, vid Socialistiskt forum, ABF 
Stockholm, 24 november 2007. 
 
Krönikör i tidningen Flamman. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Intervjuad i Nerikes Allehanda den 15 oktober 2007, med anledning av GEXcel – 
”Örebro storsatsar på genusforskning”, 
http://www.na.se/artikel.asp?intId=1232277&blnLista=1. 
 
Intervjuad i artikel publicerad på SVT:s hemsida den 15 oktober – ” Örebro universitet 
vill bli bäst på genusforskning”, 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33831&a=939842. 
 
Intervjuad i direktsändning av SVT:s Tvärsnytt den 16 oktober med anledning av 
GEXcel.  
 
Intervjuad i direktsändning i SR Örebros Rakt på, lunchtid den 17 oktober 2007.  
 
Gunnel Karlsson 
Deltagit i möten med nätverket ”Verka Jämställt”, bestående av olika myndigheter i 
Örebro län. 
 
Kristina Larsson Sjöberg 
Barn och föräldraskap i de nya familjerna. 
Föreläsning vid Rädda Barnens Idéseminarium om föräldraskap, 10 november 2007 
Rädda Barnen, Sundbyberg, Stockholm 
 
Ann-Sofie Lennqvist-Lindén 
Medverkande i SR/P4 ”Rakt på sak” 12.30 – 12.50 torsdagen den 1 februari 2007 med 
anledning av händelse i Örebro kommunfullmäktige. 
 
Medverkade i SVT Tvärsnytts sändning kl 19.00 torsdagen den 1 februari 2007. 
 
070918 En föreläsning med rubriken ”Genus och jämställdhet” inom ramen för 
introduktionsprogrammet för nya studenter. Föreläsningen ägde rum som en del i en 
temadag med rubriken ”Grupparbete – så funkar det. En föreläsning om genus och 
jämställdhet för studenter”. 
 
071012 ”Feminism, genus och jämställdhet” Föreläsning för Örebro kommuns nätverk 
för samtliga Jämställdhetsgrupper inom Samhällsbyggnadsprogrammet samt Vux-Am 
 
Helena Magnusson 
Medverkan i panel i Kunskapskanalens serie ”Globalisering”, sänt den 12/10 och den 
18/10. 
Intervjuad av Ulrika Kärnborg, DN Kultur, publicerad 14/10. 
Intervjuad av Ingemar Gustafsson på uppdrag av Rena Kläder, telefonintervju 26/11. 
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Ingrid Pincus 
10 maj 
Föreläsning för SAKAB:s jämställdhetsgrupp. 
Titel: Svensk jämställdhetspolitik, åtgärder och implementering. 
 
23 maj 
Föreläsning för deltagare i SCB/SIDA utbildningsprojekt i ’gender statistics’. 
Titel: Genus och den svenska jämställdhetspolitikens utveckling och åtgärder.  
 

Administrativa och förtroendeuppdrag inom Örebro universitet 

 
Tobias Axelsson 
Arbetat med en kartläggning över vilken genusforskning som bedrivs vid Örebro 
universitet. Den kommer att vara klar i början av 2008.  
 
Charlotte Fridolfsson 
Studierektor i ämnet rättsvetenskap 
 
Johannes Fält 
Medverkan i ”Forskningskollegiet” vid BSR 
 
Lena Gunnarsson 
Administrativ assistent för GEXcel. 
Ledamot i Doktorandrådet. 
Ledamot i studenternas samrådsgrupp för rektorsrekrytering. 
Invald som doktorandrepresentant i HS-fakultetsnämnden. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Ledamot i styrelsen för Institutet för tematisk genusvetenskap (det Örebro-
Linköpingbaserade Genusforskningsinstitutet/GI). 
Co-director för GEXcel: Centre of Gender Excellence. 
Ledamot i valberedningen för HS-fakulteten. 
Promotor (HS-fakulteten) vid ÖU:s årshögtid 10 februari 2007. 
 
Gunnel Karlsson 
Studierektor i ämnet genusvetenskap. 
GEXcel-koordinator fr o m ht 2007. 
Ledamot av jämställdhetsrådet vid Örebro universitet tom juni 2007. 
 
Helena Magnusson 
Doktorandrepresentant i styrelsen för Institute for Thematic Gender Studies, 
samarbetsorgan för CFS Örebro och Tema Genus Linköping. 
 
Ingrid Pincus 
Uppdrag (50 procent) som ordförande i Örebro universitets Jämställdhetsråd. 
Utvecklat och under hösten gett en personalutbildning med titeln 
”Jämställdhetsintegrering” inom ramen för den högskolepedagogiska kursen Hpuff. 
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Christine Roman 
Ledamot i fakultetsnämnden 
Ordförande för docenturnämnden 
Ledamot i styrgruppen för Forskarskolan Demokratins villkor 
Ledamot i GEXcels styrelse 
Adjungerad Genusforskningsinstitutet 
 
Erika Svedberg 
Under 2007 var jag vice ordförande i Institutionsstyrelsen, Sam 
 
Berit Åberg 
Proprefekt t.o.m. 30/6 2007. 
 
Deltagande i Fakultetens samrådsgrupp vilken har till uppgift att medverka till 
rektorsutnämningen  
 

Övriga uppdrag 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Ledamot i Sveriges genusforskarförbunds styrelse. 
Medlem av Editorial Board för Redescriptions. Yearbook of Political Thought and 
Conceptual History. 
 
Ingrid Pincus 
Representant för Örebro universitet i Jämställdhetsrådet, Länsstyrelsen Örebro Län; 
Örebro läns Kvinnolobby; JämT-gruppen, Örebro län. 
 
Christine Roman 
Ordförande (med Christina Florin) för Högskoleverkets Nationella bedömargrupp för 
att utvärdera ämnet genusvetenskap. 
 

Fakultetsopposition – Betygsnämnd – Disputation 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Betygsnämnd för Monica Peterssons avhandling i pedagogik, ”Att genuszappa på säker 
eller minerad mark. Hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv”. Institutionen 
för mat, hälsa, miljö, Göteborgs universitet, 16 februari 2007. 
Betygsnämnd för Jörgen Lennqvists avhandling i historia, ”Våtmarkshistoria: 
Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen”. Humanistiska 
institutionen, Örebro universitet, 1 juni 2007. 
 
Christian Kullberg 
Betygsnämnd (Anders Petersen, sociologi ht 2007) 
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Christine Roman 
Fakultetsopponent den 26 januari 2007, Sociologiska institutionen, Göteborgs 
universitet 
Ledamot av betygsnämnd den 21 september 2007, Institutionen för samhällsvetenskap, 
Växjö universitet 
Ledamot av betygsnämnd den 28 september 2007, MKV Örebro universitet 
Ledamot av betygsnämnd den 12 oktober 2007, sociologi, Örebro universitet 
 

Sakkunniguppdrag 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Refereeuppdrag i Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual 
History. 
 
Christian Kullberg 
2 sakkunniguppdrag (lektorat) 
 
Christine Roman 
Sakkunnig FAS 
Sakkunnig docentur, Sociologiska institutionen Uppsala universitet 
Refereeuppdrag i Sosiologisk tidskrift, Acta Sociologica, Gender, Work and 
Organization, Arbetsmarknad och Arbetsliv 
 

Information 

Hemsida 
Centrum för feministiska samhällsstudiers hemsida finns på adressen 
http://www.oru.se/templates/oruExtIntroPageLevel2____50737.aspx. 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. 
 
GEXcel har en egen hemsida på adressen http://www.genderexcel.org.  
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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 – idag Centrum för 
feministiska samhällsstudier – har varit en arbetsenhet sedan början av 1990-talet med 
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 
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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. 
 

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 
kvin-noförbundets 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 Non-
implementation 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?  
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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.  
 

CFS:s nya rapportserie 
Det beslöts att slå samman skriftserien och rapportserien till en enda serie med start på 
nummer 6. 
 
Nr 6: Stine Adrian, Malena Gustavson och Nina Lykke (red.) GEXcel work in 
Progress Report, vol. 1. Proceedings from GEXcel kick-off conference. 
 

Forskarutbildningskurser 1992-2007 
 
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 – vt 2002 en begreppshistorisk 
belysning, 10 p  
 
Feministiska perspektiv på sexualitet och kropp med ht 2002 fokus på funktionshinder 
och handikapp, 5 p  
 
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 vt 2006 Theory 1966-2006: 
Shifts – Continuities – New Challenges  
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The European Union and Issues of Gender Equality, 5 p ht 2006 
 
Vetenskapsteori, 7,5 hp ht 2007 
 
Gender, Sexuality and Global Change, 7.5 hp ht 2007 
 
Feministisk teori, 15 hp start ht 2007 
 

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. 
 
17 oktober 2007 GEXcel’s One Day Opening Seminar of Theme 1, Gender, Sexuality 
and Global Change, Örebro universitet. 
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