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Inledning
Under verksamhetsåret fortsatte arbetet med GEXcel:s första forskningstema, ”Gender, Sexuality and Global Change”, som startat under 2007. Flera gästforskare som arbetar med temat
vistades här under våren. Forskningsaktiviteterna fick en viss höjdpunkt i och med den internationella ”Conference of Workshops” som hölls här i maj varefter sedan arbetet med publikationer fortsatte under resten av året. En stor framgång för GEXcel under året var att den ansökan
om en hel bokserie som ledningsgruppen skickat till Routledge resulterade i ett avtal som undertecknades i december. Bokserien, Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality, leds av Jeff Hearn och Nina Lykke (serieredaktörer) samt ett internationellt redaktionsråd
där Anna Jónasdóttir ingår (läs mer om GEXcel, s 17).
Under maj-konferensens första dag överlämnades en festskrift till Anna Jónasdóttir, Gender and
the Interests of Love, en bok som omfattar 23 kapitel av författare från 7 olika länder, ett arbete som redaktörerna, Gunnel Karlsson och Kathleen Jones, lyckats hålla hemligt för festföremålet.
I september var Genusforskningsinstitutet och CFS värd för en ytterligare internationell konferens, The War Question for Feminism. Gender aspects on militaries, armed conflict, peacekeeping and anti-war activism. Arrangerade gjorde Erika Svedberg, Genusvetenskap, Örebro
universitet och Annica Kronsell, Statsvetenskap, Lunds universitet. Även denna konferens syftar till gemensamma publikationer i form av böcker och tidskriftsartiklar, och hela arrangemanget sker i samverkan med GEXcel (se mer under GEXcel nedan, s 17).
Kompetensnivån i CFS höjdes avsevärt under året, dels genom att Christian Kullberg befordrades till professor, dels genom att både docent Agneta Blom och professor Annina Persson anslöt
sig till gruppen.
Vidare tillkom tre nya doktorander, Anna Forssell, Anna Petersen och Sara Frödén, varav den
sistnämnda ingår i en (annan) forskarskola vid ÖU men har bett att få ingå även i CFS.
Av nya externa medel kan främst nämnas att Agneta Blom och Berit Åberg fick ett 3-årigt anslag (2009-2011) från FAS för ett gemensamt projekt (förvaltas på Handelshögskolan, ÖU).
Under året (den 14 mars) lämnade företrädare för CFS in en ansökan till HS-nämnden om att
Forskarskolan Genus måtte bli inrättad och beviljad ett rimligt antal studiestöd för doktorander. Bakom ansökan stod tre forskarutbildningsämnen: genusvetenskap (genom professor Anna
G. Jónasdóttir), socialt arbete (genom dåvarande docent Christian Kullberg, nu professor) och
rättsvetenskap (genom professor Annina Persson). Av ansökan framgår vidare att forskarskolan
Genus blir knuten till forskningsmiljön CFS samt att fler ämnen som ingår där med professorer
eller docenter också på sikt ska kunna ingå i forskarskolan om aktivt intresse finns. I ansökan
understryks även att viss samverkan med andra forskarskolor inom ÖU är önskvärd. Vid årets
slut hade inget beslut fattats eller svar lämnats från HS-nämnden.
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Resurser
Medverkande
Disputerade
Agneta Blom, lektor i statskunskap (docent i statskunskap), akademichef på Handelshögskolan, ÖU
Elinor Brunnberg, lektor i socialt arbete (docent i socialt arbete)
Simon Ekström, biträdande lektor i genusvetenskap (FD i etnologi)
Charlotte Fridolfsson, forskare i statskunskap (FD i statskunskap)
Anna-Karin Frih, forskare i historia (FD i historia), utredningssekreterare på utvecklingsstaben,
ÖU
Anna G. Jónasdóttir, professor i genusvetenskap (docent i statsvetenskap)
Gunnel Karlsson, lektor i genusvetenskap (FD i historia)
Christian Kullberg, professor i socialt arbete
Annina Persson, professor i rättsvetenskap
Ingrid Pincus, lektor (vik.) i genusvetenskap (FD i statskunskap)
Anna Prestjan, forskare i historia (FD i historia), utredningssekreterare på utvecklingsstaben,
ÖU
Kristina Larsson Sjöberg, lektor i socialt arbete (FD i socialt arbete)
Erika Svedberg, lektor i genusvetenskap (FD i statsvetenskap)
Christina Carlsson Wetterberg, professor i historia
Berit Åberg, lektor i genusvetenskap (FD i sociologi)
Adjungerad
Hedersdoktorn vid Örebro universitet, Kathleen B. Jones professor em. i Women’s Studies, San
Diego State University, USA
Doktorander
Tobias Axelsson, doktorand i genusvetenskap (FK)
Anna Forssell, doktorand i socialt arbete
Johannes Fäldt, 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)
Anna Petersen, doktorand i socialt arbete
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap (FK i statsvetenskap) (ledig under två år för forskningsuppdrag vid Lancaster University, Storbritannien; från 1 april 2007 till 31 mars 2009)
Agneta Tinnfält, doktorand i vårdvetenskap (disputerade under året)

Dubbelanslutna doktorander
Sara Frödén, doktorand i pedagogik
Marcus Herz, doktorand i socialt arbete
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Ekonomiska medel
Externa anslag (forskning/andra forskningsaktiviteter):
Vetenskapsrådet

Socialstyrelsen

Svenska institutet

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 %)
Christian Kullberg, ”Utvärdering av: vårdöverenskommelser – stimulansmedel till bättre vård
och behandling av personer med tungt missbruk”
(med Lars Oscarsson)
Erika Svedberg, ”Gender Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden”

8 348 000
(inkl. overhead
35 %)
(2007-2011)
2 015 299
(2007-2009)

460 000
Totalt: 2 105 000
(inkl. 18 % overhead)

Majblommans Riksförbund
Stiftelsen Solstickan
Stiftelsen KempeCarlgrenska fonden

Lena Hedin, Stipendium à 15 000:- för 5 månader + 6000:- till omkostnader (refiller till ungdomarnas mobiltelefoner à 300:-/person)
Lena Hedin, Stipendium à 15 000:- för 3 månader
Lena Hedin, Stipendium à 15 000:- för 4 månader
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(2004-2008)
81 000:-.

45 000:60 000:-

Verksamhetsredovisning
CFS:s forskare
Tobias Axelsson
Tobias Axelsson är doktorand i genusvetenskap sedan hösten 2007. Hans avhandlingsprojekt
handlar om offentliga mötesplatser för småbarnföräldrar, till exempel den kvinnodominerad
öppna förskolan och separata pappagrupper. En avhandlingsplan lades fram i Linköping i juni
2008. För närvarande reviderar Tobias sin avhandlingsplan och förbereder empiriska studier.

Agneta Blom
Agneta Blom är docent i statskunskap och universitetslektor vid Örebro Universitet. Hon disputerade 1994 vid Lunds universitet på avhandlingen Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati. Bland hennes övriga publikationer finns bl.a. boken Chefsliv.
Landstingschefer ur ett genusperspektiv. Blom var prefekt för de samhällsvetenskapliga ämnena
vid Örebro Universitet 1999-2003. Åren 2004-2006 var hon sekreterare i den statliga utredningen om Hot och våld mot förtroendevalda (SOU 2006:46 Jakten på makten). Tillsammans
med Berit Åberg driver hon nu forskningsprojektet Regionala könskontrakts påverkan på kvinnors och mäns utvecklingsmöjligheter på jobbet, som finansieras av Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Blom är också akademichef för Handelshögskolan vid Örebro
universitet, samt koordinator för SUHF:s nationella nätverk för kvinnliga akademiska ledare.

Simon Ekström
Ekström tillträdde tjänsten som biträdande lektor i genusvetenskap i november 2008. Avhandlingen, från 2002, heter Trovärdighet och ovärdighet. Rättsapparatens hanterande av kvinnors
anmälan av våldtäktsbrott. Stockholm 1946–50. Under hösten 2009 publiceras monografin
Hedersmorden och orden. Berättelser om kultur, kritik och skillnad som handlar om den omfattande debatt som följde på morden såväl i pressen som inom akademin.
Forskningen inom ramen för tjänsten som biträdande lektor kommer i första han att handla
om den sexualiserade mannen i samtida mediala representationer av våldtäkter. De uppmärksammade händelser som under senare år kondenserats i epitet som Billy Butt, Plastikkirurgen,
Stureplans-profilerna och Hagamannen innehåller alla ett stort intresse för den manliga förövaren och dennes sexualitet. Vad utmärker, för det första, detta intresse? Och, för det andra, ska
fokuseringen på männen förstås som något nytt i relation till äldre mediala framställningar av
våldtäkter, offer och förövare?

Anna-Karin Frih
Anna-Karin Frih, är fil.dr. i historia. Hon disputerade i september 2007 med 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.
Frih har under 2008 undervisat i historia och genusvetenskap vid Örebro universitet samt Mälardalens högskola. Hon deltar som en av styrgruppsmedlemmarna i forskarnätverket FlickForsk och forskar inom ramen för detta om flickor i skolhälsovården under det tidiga 1900talet.
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Lena Gunnarsson
Lena Gunnarsson är doktorand i genusvetenskap sedan hösten 2007. Hennes avhandlingsprojekt har arbetsnamnet ”All We Need is Love. Explaining Contemporary Western Patriarchy”
och positionerar sig i det forskningsfält som kan kallas strukturella teorier om patriarkatet.
Utgångspunkten för avhandlingen är att det samtida västerländska patriarkatet har sin fundamentala bas i kärleks- och sexuella praktiker. Huvudsakliga inspirationsskällor är Anna G.
Jónasdóttirs teori om kärlekskraft och Ann Fergusons teori om ”sex/affective production”.
Lenas metateoretiska utgångspunkter kan betecknas som kritisk-realistiska och historiematerialistiska.

Lena Hedin
Lena Hedin är adjunkt i socialt arbete sedan 2002. Hon är socionom och har tidigare arbetat
som socialarbetare i många år. Doktorand i socialt arbete sedan d 15/1-07, 50 %. Arbetar med
avhandlingsstudien ”Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv”. En komparativ inriktning,
både vad gäller de båda placeringsformerna samt vad gäller flickor och pojkar.

Anna G. Jónasdóttir
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 The Political Interests of Gender (samred. 1988), Styrsystem och jämställdhet (red. 1997), Is There a
Nordic Feminism? (samred. 1998) och ”Kärlekskraft. Feministiska frågor och Marx metod”
(2002). Anna har, tillsammans med Kathleen B. Jones, färdigställt antologimanuskriptet The
Political Interests of Gender Revisited, med planerad utgivning hösten 2008 (kom ut strax före
jul, utgivningsåret blev 2009). I denna bok har Anna ett eget kapitel och två medförfattade kapitel.
Under verksamhetsåret fortsatte Anna leda och arbeta med projektet ”Gender, Sexuality and
Global Change”, det första forskningstemat inom GEXcel (se mer under GEXcel nedan). I sin
egen forskning fortsätter Anna för övrigt 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. Under året skrev hon bl a ett konferensföredrag (”key note”): ”Is Exploitation Only bad? Or – what kind of power is love power?” (Castellón, Spanien i September 2008), avsett att publiceras i kommande Proceedings
från konferensen, samt ett annat konferenspapper/artikel på kärlekstemat till konferensen Love
in Our World, Manchester University i november 2008. Vidare arbetade Anna under året (tillsammans med Valerie Bryson och Kathleen Jones) med en bok (antologi) avsedd för utgivning i
serien Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality, som GEXcel:s företrädare
vid årets slut tecknade kontrakt på med Routledge. Ett ”proposal” för boken skickades till förlaget i oktober. Slutligen påbörjade Anna också arbetet med att utveckla ett nytt forskningstema inom GEXcel inför hösten 2009 och våren 2010 eller våren och hösten 2010.

Gunnel Karlsson
Gunnel Karlsson är lektor vid Centrum för feministiska samhällsstudier och studierektor i genusvetenskap. 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. För närvarande arbetar Gunnel på ett projekt om Inga
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Thorsson och Ulla Lindström som ”politiska kvinnor” (inspirerad av Toril Moi tänker hon i
termer av ”making a political woman”). Planen är att skriva en bok om hur Inga Thorsson och
Ulla Lindström både skapade sig själva och skapades eller konstruerades som ”politiska kvinnor” i massmedia, i riksdagen, i socialdemokratiska partiet och i s-kvinnoförbundet. Under året
fullföljde Gunnel vidare arbetet med en festskrift till Anna Jónasdóttir, som hon tagit initiativ
till och som hon redigerat tillsammans med Kathleen Jones. Gunnel har även bidragit med ett
eget kapitel i boken som överlämnades i maj.
Gunnel fungerar också som akademisk koordinator i GEXcel.

Christian Kullberg
Christian Kullberg är socionom och fil.dr i kommunikation, vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet. Han är professor i socialt arbete och forskar och undervisar 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
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 Örbro universitet. Kristina disputerade år 2000 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Barndom i länkade familjesystem. Om samhörighet och åtskillnad och har forskat
vidare med studier av mammors och pappors samt flickors och pojkars vardagsliv ur ett könsoch generationsperspektiv. Under året har Kristina tillsammans med Elinor Brunnberg avslutat
ett arbete om konstruktionen av barndom och kön i svenska avhandlingar i socialt arbete. Aktuellt är en utredning med arbetsnamnet Kön, ålder och karriärutveckling i akademin.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
Ann-Sofie Lennqvist Lindén är doktorand i statskunskap och gymnasielärare. Under verksamhetsåret har hon arbetat med dels undervisning av samhällskunskapslärare och undervisning i
statskunskap. Hon har under 2008 avslutat ett forskningsprojekt där Uppsala kommuns nya
organisation har studerats under åren 2004-2007. I avhandlingen studerar hon kommunala
tjänstemäns relation till politikerna.

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
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”. Ingår i Jónasdóttirs och Jones antologi The Political Interests of Gender(publiceringsår 2009). Hon medverkar i EU-projektet Athena3 i workgroup 3b. Hon har
påbörjat en artikel där hon analyserar workgroup 3b:s tillämpning av SWOT metoden på olika
länders jämställdhetspolitik. Frågeformuläret som hon utvecklade användes i workgroup 3b:s
arbete med SWOT analysen.
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Anna Prestjan
Anna Prestjan är anställd som utredningssekreterare vid Örebro universitet sedan 2008-09-01.
Prestjan är aktiv i två internationella samt ett nationellt forskarnätverk, och är också engagerad
i två antologiprojekt med planerad publikation under 2010 (Yvonne Maria Werner, Lunds
universitet, Motzi Eklöf, Linköojngs universitet). Prestjans forskning rör sig inom två områden:
social medicinhistoria samt genushistoria på området män och maskuliniteter. Under år 2009
publiceras Prestjans monografi om uppfattningar om prästers manlighet under tidigt 1900-tal
(publikation inom projektet Kristen manlighet, Lunds universitet).

Sofia Strid
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 2008 har Sofia 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.

Berit Åberg
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 var planerad till år 2008 (men blev 2009) i en antologi
med namnet The Political Interests of Gender. Redaktörer för boken är Anna G. Jónasdóttir
och Kathleen B. Jones.
I november beviljades Berit och Agneta Blom (lektor i statskunskap och för närvarande akademichef för Handelshögskolan vid Örebro universitet) projektmedel från FAS (Forskningsrådet för socialvetenskap och arbetsliv) för ett treårigt forskningsprojekt med titeln ”Regionala
könskontrakts påverkan på kvinnors och mäns utvecklingsmöjligheter på jobbet”. Forskningsprojektet kommer att påbörjas den 1 juli 2009. Berit arbetar också med ett annat projekt som
hon kallar ”Män och omsorg: Om handlingsutrymmen”. Det handlar om hur strukturella faktorer och faktorer på individnivå medverkar till respektive hindrar män att ta omsorg om sina
barn, sig själva och närstående vuxna.

Dubbelanslutna doktorander
Sara Frödén
Doktorand i pedagogik sedan hösten 2007 och ingår i forskarskolan ”Utbildningsvetenskap
med inriktning mot didaktik”.
Det övergripande syftet med min avhandling är att studera identitetsskapande processer hos
barn i förskolan och hur de är relaterade till konstruktioner av barn och barndom. Jag utgår
från ett intersektionellt perspektiv och har fokus på kön, sexualitet, ålder och religion/livsåskådning. Då att jag har en bakgrund som socialantropolog har det legat nära till
hands att välja en etnografisk ansats och jag har påbörjat ett längre fältarbete som kommer att
omfatta ett antal förskolor, däribland en waldorfförskola. Andra intresseområden är literacy
och flerspråkighet hos yngre barn. Är också verksam inom forskargruppen KKOM-DS (Kultur,
kommunikation och mångfald- Deaf Studies) vid Örebros Universitet och inom Nordiska nätverket för literacyforskning.

Marcus Herz
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Marcus är doktorand i Socialt Arbete och sedan september 2007 doktorand i Forskarskolan
Urbana Studier. Marcus forskningsprojekt handlar om hur socialarbetare, utifrån det sociala
arbetet som normaliserande praktik, hanterar och förstår klienters olika subjektspositioner
med betoning på kön och etnicitet. Andra intresseområden rör maskulinitetsforskning samt
kulturstudier.
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Högre seminariet
Våren
28 januari
Anna-Karin Frih, doktorand i historia, ÖU, berättar om sin avhandling (disp 21/9 2007)
”Flickan i medicinen – ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930”.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

25 februari
Christian Kullberg, docent i socialt arbete, ÖU, inleder en programdiskussion kring ”Genus i
socialt arbete”.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

10 mars
Maud Eduards, professor i Statsvetenskap, Stockholms universitet, presenterar sin nya bok
”Kroppspolitik: Om moder Svea och andra kvinnor”.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

7 april
Johannes Fäldt, doktorand i socialt arbete, ÖU, inleder ett arbetsseminarium kring ”Att ’mäta’
manligt och kvinnligt”.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

5 juni
Tobias Axelsson, doktorand i genusvetenskap, ÖU, presenterar sin avhandlingsplan.
Kl. 15.00–17.00, Linköping.

Hösten
8 september
Kristina Larsson-Sjöberg, FD i socialt arbete, presenterar en projektplan för arbetet med studien ”Med fel kön aldrig rätt ålder – Kön, ålder och karriärutveckling i akademin”.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

29 september
Lena Gunnarsson, doktorand i genusvetenskap, presenterar sin avhandlingsplan.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

13 oktober
Marcus Herz, doktorand i socialt arbete, presenterar sin avhandlingsplan.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

27 oktober
Kathleen Jones, Prof. emerita vid San Diego State University, ”Report from a Conference on
Creative Writing”.
Kl. 15.00–17.00, L2449.

15 december
Simon Ekström, nytillträdd bitr. lektor i genusvetenskap presenterar sin forskning.
Kl. 15.00–17.00, L2449
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Forskarutbildning
Forskarskola
Under året (den 14 mars) lämnade företrädare för CFS in en ansökan till HS-nämnden om att
Forskarskolan Genus måtte bli inrättad och beviljad ett rimligt antal studiestöd för doktorander. Bakom ansökan stod tre forskarutbildningsämnen: genusvetenskap (genom professor Anna
G. Jónasdóttir), socialt arbete (genom dåvarande docent Christian Kullberg, nu professor) och
rättsvetenskap (genom professor Annina Persson). Av ansökan framgår vidare att forskarskolan
Genus blir knuten till forskningsmiljön CFS samt att fler ämnen som ingår där med professorer
eller docenter också på sikt ska kunna ingå i forskarskolan om aktivt intresse finns. En huvudmotivering i ansökan är att CFS i realiteten utgör en forskarskoleliknande miljö och att dess
funktion som sådan bör erkännas formellt och finansiellt. I ansökan understryks även att viss
samverkan med andra forskarskolor inom ÖU är önskvärd. Vid årets slut hade inget beslut fattats eller svar lämnats från HS-nämnden.

Forskarutbildningskurser
Feministisk teori (15 hp)
Kursen startade i början av december 2007 och gick sedan 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 annonserades inte utan för CFS.

Teori och empiri i samspel (7,5 hp)
Kursen, som är obligatorisk i genusvetenskap, gavs under hösten av Anna G. Jónasdóttir för de
två doktorander i ämnet som antogs ht 2007, Lena Gunnarsson och Tobias Axelsson. I kursen
deltog också Karin Blomberg aktivt, dock utan att tentera (behövde inte poängen). Karin är
doktorand vid Karolinska institutet men anställd vid Hälsoakademin, ÖU. Kursen annonserades inte utanför CFS.

Handledning av doktorander
Anna G. Jónasdóttir
Tobias Axelsson, genusvetenskap, Örebro universitet, (huvudhandledare)
Lena Gunnarsson, genusvetenskap, Örebro universitet, (huvudhandledare)
Helena Magnusson, genusvetenskap, Örebro universitet, (huvudhandledare)
Sofia Strid, genusvetenskap, Örebro universitet, (huvudhandledare)
Klara Regnö, industriell ekonomi och organisation, KTH (ingår i handledningsgrupp).

Gunnel Karlsson
Biträdande handledare till Sofia Strid (tjänstledig) samt Lena Gunnarsson, båda genusvetenskap

Christian Kullberg
Johannes Fäldt, socialt arbete, Örebro universitet (huvudhandledare)
Anna Forssell, socialt arbete, Örebro universitet (huvudhandledare)
Eva Hämberg, socialt arbete, Örebro universitet (huvudhandledare)
Marcus Herz, socialt arbete, Örebro universitet (huvudhandledare)
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Anna Petersén, socialt arbete, Örebro universitet (bihandledare)
Katarina Blume, psykologi, Umeå universitet (bihandledare)

Ingrid Pincus
Ingrid är biträdande handledare för Johannes Fält, socialt Arbete, Örebro universitet.
Ingrid Pincus ingick i en handledningskommitté för Anette Gustafsson, Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet som disputerade 23/4 2008.
Ingrid var ledamot i slutseminariekommittén för Kristina Lindholm, Tema genus, Linköpings
universitet, som disputerade 7/11 2008.

Erika Svedberg
Biträdande handledare till Helena Magnusson, genusvetenskap, Örebro universitet.

Berit Åberg
Biträdande handledare till Tobias Axelsson, genusvetenskap, 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). Kristina Lindholm ersattes under året av Redi Koobak. Adjungerade ledamöter är Christian Kullberg, Christina Carlsson Wetterberg (ÖU) samt Renée
Frangeur och Barbro Wijma (LiU).
Under 2008 hölls 3 styrelsemöten, (se kalendarierna vt och ht 2008), ett i Örebro (11 feb) och
två i Linköping (5 juni och 10 dec). Verksamheten bedrevs för övrigt enligt upprättad arbetsplan, bl. a. följande:
Som ett led i att främja samverkan med det omgivande samhället initierade GI ett forskningsseminarium i Riksdagen den 3 december. Samordnare var Erika Svedberg (ÖU). I
arrangemanget deltog också forskare från Centrum för genusforskning i Umeå och dito i
Uppsala. Pågående studier och forskningsresultat på tre olika områden presenterades för
inbjudna riksdagsledamöter.
* Genusaspekter på krisberedskap, väpnade konflikter och fredsbevarande
* Genus och medicin
* Genus och lärande särskilt med inriktning på könsmedveten pedagogik och undervisning i naturvetenskap.
Den internationella konferensen, The War Question for Feminism, hölls som planerat vid
ÖU i september med Erika Svedberg som ansvarig (tillsammans med Annica Kronsell,
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Lunds universitet). Konferensen var ett samarrangemang med GEXcel (se mer under konferenser nedan).

GEXcel
Under året fortsatte arbetet inom det genusvetenskapliga excellenscentret GEXcel (Gendering
Excellence – GEXcel: Towards a European Centre of Excellence in Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment) som
startade året innan. GEXcel är ett samarbete mellan Centrum för feministiska samhällstudier
(CFS), Örebro universitet, och Tema Genus samt Avdelningen för genus och medicin, 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).
GEXcel har en egen hemsida på adressen http://www.genderexcel.org.
GEXcel:s första forskningstema, Gender, Sexuality and Global Change, har sin bas vid CFS
och leds av Anna G. Jónasdóttir. Det hade sin huvudsakliga verksamhetsperiod hösten 2007
och våren 2008, och aktiviteterna under hösten 2007 beskrevs i förra årets VB.
Utvärdering redan efter första året
I VR:s beslut om excellensmedel ingick att en utvärdering skulle göras redan efter första året,
och en tänkbar omfördelning av medel nämndes i sammanhanget. En internationell grupp (en
del av den lite större bedömargrupp som granskat ansökningarna) inkl Dan Brändström från
Sverige gjorde utvärderingen. Den genomfördes med bl a självvärdering och inlämnande av annat underlag samt platsbesök, för GEXcel:s del ett heldagsbesök i Linköping den 6 feb 2008. Vi
hade försökt få till stånd ett platsbesök i Örebro också, särskilt som huvuddelen av verksamheten det första året ägde rum vid ÖU. Men det fanns inte tid, Linköping/Örebro, Umeå och Uppsala skulle rymmas inom tre dagar. I stället deltog vi från Örebro vid besöket i Linköping (Anna
G. Jónasdóttir, Gunnel Karlsson och Maria Törnqvist, GEXcel-postdok vid ÖU). LiU:s rektor
öppnade mötet, och berörd dekanus vid LiU deltog i delar av mötet. Under en punkt på eftermiddagen deltog också HS-dekanus, ÖU, Lars Oscarsson per telefon. Utvärderarnas huvudfråga till rektor och dekanerna var hur de hittills på respektive lärosäte stöttat excellensprojektet
och hur de avsåg göra det i fortsättningen.
Alla tre centra fick positiva omdömen, och ingen omfördelning gjordes. Rapporten från utvärderingen ligger på VR:s hemsida.
Vårens forskningsaktiviteter
Under våren 2008 (april-maj) vistades sammanlagt fem inbjudna – alternativt utvalda efter
ansökan - gästforskare vid CFS/GEXcel Örebro. Följande fyra professorer och en doktorand
tillbringade här olika långa perioder 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):
Violet Eudine Barriteau, Professor of Gender and Public Policy and Head of the Centre for
Gender and Development Studies, University of West Indies, Barbados (2 veckor).
Kimberlé Crenshaw, Professor of Law, University of California, Los Angeles, USA (1 vecka).
Ann Ferguson, Professor Emerita in Philosophy and Women’s Studies, University of Massachusettes, Amherst, USA (2 mån, varav 1 mån på egen bekostnad).
Stevi Jackson, Professor in Sociology and Director of the Centre for Women’s Studies, University of York, UK.
Xingkui Zhang, PhD Candidate in Education and Social Work, University of Sydney, Australia
(2 mån).
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Maria Törnqvist, FD i sociologi, Stockholms universitet, som fått förlängning med ytterligare
fyra postdok-månader avsedda för våren 2008, tar den perioden i stället här under hösten 2009.
Ovannämnda (utom Törnqvist) presenterade sina pågående arbeten på seminarier den 24, 25
och 29 april. Maria Törnqvist presenterade sin forskning vid det första gemensamma seminariet som alla tre VR-finansierade exellenscentra i genusforskning (Linköping/Örebro, Umeå och
Uppsala) ordnade och som hölls här vid ÖU den 9 april (se nedan under CGEX-samverkan).
Internationell konferens i maj
Alla (utom professor Barriteau, som fick förhinder i sista stund) deltog sedan i den Conference
of Workshops, 22-25 maj, som formellt avslutade det verksamhetsår som forskningstema 1,
Gender, Sexuality and Global Change, var i fokus. Därefter har arbetet med att skriva och publicera från detta tema fortsatt.
Proceedings from GEXcel Theme 1
Tre nummer av GEXcel Work in Progress Reports gavs ut under 2008 (Volume II, III och IV).
Alla tre är ”Proceedings” från det ÖU-baserade forskningstemat, Gender Sexuality and Global
Change. Nr II är från höstens (2007) arbete, nr III från vårens (2008) och nr IV från konferensen i maj (se förteckning nedan över CFS serier).
Bokprojekt
Den 26 maj, direkt efter konferensens slut, sammanträdde redaktörerna för den antologi som
avses bli ett av resultaten av forskningstema 1 (Anna G. Jónasdóttir, Valerie Bryson, Huddersfield, UK, och Kathleen B. Jones, San Diego, USA). Det första urvalet till boken bland alla konferenspapper gjordes och det fortsatta arbetet planerades. Kommunikationen med de involverade forskarna samt mellan redaktörerna fortsatte planenligt under sommaren och hösten. I
slutet av oktober möttes sedan alla tre redaktörerna på nytt i Örebro och under en intensiv
vecka arbetade de fram ett förslag till en bok som skickades till Routledge, Sexuality, Gender
and Power: Intersectional and Transnational Perspectives. A Proposal.
Bokserie på Routledge
Under sensommaren och hösten hade det omfattande förslag till en hel bokserie som GEXcel:s
företrädare (Nina Lykke, Jeff Hearn och Anna G. Jónasdóttir) tidigare skrivit och sänt till Routledge blivit antagit, och kontrakt undertecknades i december. Serien, kallad Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality, har Nina Lykke och Jeff Hearn som serieredaktörer. I serieredaktionen för övrigt ingår Kathy Davis (Utrecht), Anna G. Jónasdóttir (Örebro),
Elzbieta H. Oleksy (Łódz), Andrea Peto (Budapest), Ann Phoenix (London) och Chandra Talpade Mohanty (Syracuse).
Internationell konferens i september
Den 22-23 september 2008 var CFS vid Örebro universitet värd för en internationell konferens
med titeln, The War Question for Feminism. Gender aspects on militaries, armed conflict and
peacekeeping. Arrangerade gjorde Erika Svedberg, Genusvetenskap, Örebro universitet och
Annica Kronsell, Statsvetenskap, Lunds universitet. Flera internationellt välkända forskare talade, bland annat Cynthia Cockburn, Zillah Eisenstein, Jeff Hearn, Paul Higate, Christine Sylvester och Dubravka Zarkov. Intresset för konferensen var mycket stort och konferensarrangörerna hade mottagit över 70 abstracts från potentiella deltagare i ett 20-tal olika länder. Av
dessa valdes ett 30-tal ut, vars arbeten diskuterades i fem parallella arbetsgrupper. Konferensen
var i huvudsak vetenskaplig, men hade även ambitionen att vara nätverkande mellan akademi,
politiker och praktiskt verksamma organisationer. Representanter från frivilligorganisationer
såväl som myndigheter medverkade aktivt under konferensen. Konferensen erhöll finansiellt
stöd från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Svenska Institutet, Letterstedtska Föreningen och Örebro universitet.
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Ungefär hälften av konferensbidragen redigeras nu och kommer att publiceras i ett verk med
titeln Gender and War, med Annica Kronsell och Erika Svedberg som redaktörer. Gender and
War kommer att föreslås ingå i GEXcel:s bokserie, Routledge Advances in Feminist Studies and
Intersectionality.
GEXcel:s 2:a forskningstema
Hösten 2008 startade GEXcel tema 2 i Linköping under Jeff Hearns ledning: Deconstructing
the Hegemony of Men and Masculinities. Örebroforskarna har deltagit i flera av de aktiviteter
som ordnats inom detta tema.

CFS-SDSU-projektet “Reconstructing Feminist Theory”
Projektet, som leddes av Anna Jónasdóttir och Kathleen Jones och som avslutades under 2007 i
och med att ett färdigt bokmanuskript sändes till Manchester University Press, hade under
2008 en hel del sedvanligt efterarbete att utföra, som t.ex. att bistå förlaget med uppgifter till
marknadsföringen.

Nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig genusvetenskap
Genusvetenskapen vid ÖU är en av 37 medverkande enheter i forskarskolan, som finansieras av
NordForsk. Forskarskolans syfte är att:
•

erbjuda forskarutbildningskurser i tvärvetenskaplig genusvetenskap samt kurser för
handledare i genusvetenskaplig forskarutbildning

•

möjliggöra samarbete mellan forskarutbildningsprogram- och aktiviteter i de olika deltagarländerna

•

stärka samarbetet mellan forskarutbildning i de norra delarna av Europa och övriga Europeiska/internationella forskarutbildningsaktiviteter

•

ytterligare utveckla transnationell, multi-, inter- och tvärvetenskaplig genusforskning

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

InterGenus: Svensk forskarskola i interdisciplinär genusvetenskap
(InterGender: Research School in Interdisciplinary Gender Studies)
I slutet av 2007 beviljade VR medel till en 5-årig genusforskarskola (2008-2012). Linköpings
universitet (vars rektor var huvudsökande) är värd, och Örebro universitet (genusvetenskapen
och CFS) är ett av de fem samverkande/medsökande universitet som alla har examensrättigheter i genus på forskarnivå (övriga är Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Lunds
universitet och Luleås tekniska universitet). Därutöver medverkar de genusvetenskapliga enheterna vid Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samt genusforskarskolor och forskarutbildningsprogram vid universiteten i Helsingfors, Humboldt, Berlin och Utrecht. Inga lönemedel för doktorander ingår i denna typ av VR-satsningar.
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Upptakts- och planeringsmöte hölls i Linköping 13-14 februari; alla partnerinstitutioner var
representerade. Anna G. Jónasdóttir är medlem i styrgruppen med Erika Svedberg som ersättare. Ansvaret för att utveckla och hålla kurser och tematiska arbetsgrupper (Workshops) roterar
mellan de involverade lärosätena. Ett styrgruppsmöte hölls i Linköping 1-2 september. Ingen
från Örebro kunde delta.

Gender Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden
(Student and Research Exchange)
Sedan 2004 koordinerar CFS, under ledning av Erika Svedberg, ett nätverksprojekt med genusvetenskap/Women’s studies vid Uppsala universitet, Linköpings universitet, The European University at Saint Petersburg, Moscow State University, Ivanovo State University och Tver State
University. Nätverket får finansiellt stöd från Svenska Institutet och har sen start fått närmare 2
miljoner kronor. Syftet med projektet är att bygga upp samarbetsformer mellan forskare, universitetslärare, kvinnoorganisationer och studenter. Projektet består därför av flera olika delar
och omfattar olika mobilitetsaktiviteter såsom forskarutbyten, gemensamt konferensdeltagande, samt studentutbyten åt båda hållen.
Under 2008 deltog totalt två ryska studenter, fyra ryska doktorander och fyra seniora forskare
i nätverkets student- och forskarutbytesprogram.
Två av dessa presenterade sin forskning vid konferensen ”Gender Sexuality and Global
Change” anordnad av GEXcel/Örebro 22-25 maj 2008.
Två deltog i och presenterade sin forskning vid konferensen ”The War Question for Feminism”,
22-23 september 2008.
Under oktober och november 2008 anordnades för andra gången en intensiv seminarieserie om
aktuell transnationell genusvetenskaplig forskning i samarbete med GEXcel. Fyra ryska forskare deltog i denna som var förlagd till Tema Genus vid Linköpings universitet, under ledning av
Nina Lykke och Jeff Hearn.

Publikationer
Forskningsrapporter och publicerade skrifter
Anna-Karin Frih
Inflytande över stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Utredningar från riksdagsförvaltningen 2007/08:URF 1. Rapport skriven tillsammans med Gullan
Gidlund utifrån uppdrag av Riksdagsstyrelsen.

Lena Gunnarsson
Gunnarsson, Lena (2008) “Accumulated Worthiness? Women and Men, Love and Authority”,
i Gender and the Interests of Love: Essays in Honour of Anna G. Jónasdóttir, edited by Kathleen B. Jones & Gunnel Karlsson. Örebro: Örebro University, 2008.
Gunnarsson, Lena (2008) GEXcel Work in Progress Report. Vol. IV. Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Conference of Workshops. 22 – 25 May,
2008. (Red. tillsammans med Anna G. Jónasdóttir). Linköping/Örebro: GEXcel – Center of
Gender Excellence, 2008.
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Gunnarsson, Lena (2008) GEXcel Work in Progress Report. Vol. III, Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Spring 2008. (Red.) Linköping/Örebro:
GEXcel – Center of Gender Excellence, 2008.
Gunnarsson, Lena (2008) GEXcel Work in Progress Report. Vol. II, Proceedings from GEXcel
Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Fall 2007. (Red. tillsammans med Anna
Jónasdóttir och Gunnel Karlsson.) Linköping/Örebro: GEXcel – Center of Gender Excellence,
2008.

Anna Jónasdóttir
Jónasdóttir, Anna G. (2008) GEXcel Work in Progress Report, Volume IV. Proceedings from
GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Conference of Workshops 22-25
May, 2008 (red tills med Lena Gunnarsson). CFS Report Series No. 10: 2008 - ÖU samt Tema
Genus Report Series No. 8: 2008 – LiU.
Jónasdóttir, Anna G. (2008) “Introduction”. Ingår i Gunnarsson, Lena och Anna G. Jónasdóttir
(red) GEXcel Work in Progress Report, Volume IV. Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Conference of Workshops 22-25 May, 2008. CFS Report
Series No. 10: 2008 - ÖU samt Tema Genus Report Series No. 8: 2008 – LiU.
Jónasdóttir, Anna G. (2008) GEXcel Work in Progress Report, Volume II. Proceedings from
GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change Fall 2007 (red tills med Lena Gunnarsson och Gunnel Karlsson). CFS Report Series No. 7: 2008 - ÖU samt Tema Genus Report
Series No. 6: 2008 – LiU.
Jónasdóttir, Anna G. (2008) “Gender, Sexuality and Global Change – Welcome and Presentation of the Research Theme”. Ingår i Gunnarsson, Lena, Anna G. Jónasdóttir och Gunnel
Karlsson (red) GEXcel Work in Progress Report, Volume II. Proceedings from GEXcel Theme
1: Gender, Sexuality and Global Change Fall 2007. CFS Report Series No. 7: 2008 - ÖU samt
Tema Genus Report Series No. 6: 2008 – LiU.

Gunnel Karlsson
Karlsson, Gunnel (2008) GEXcel Work in Progress Report, Volume II. Proceedings from
GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change Fall 2007 (red tills med Lena Gunnarsson och Anna G. Jónasdóttir). CFS Report Series No. 7: 2008 - ÖU samt Tema Genus Report Series No. 6: 2008 – LiU.
Karlsson, Gunnel (2008) Gender and the Interests of Love. Essays in honour of Anna G.
Jónasdóttir (red tills med Kathleen B. Jones). Örebro: Örebro University, Centrum för feministiska samhällsstudier 8.
Karlsson, Gunnel (2008) ”Love Power: Inga Thorsson and the Nuclear Question”. In Gender
and the Interests of Love. Essays in honour of Anna G. Jónasdóttir (red. Kathleen B. Jones och
Gunnel Karlsson). Örebro: Örebro University, Centrum för feministiska samhällsstudier 8.
Karlsson, Gunnel (2008) Recension i Norma, Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier, nr 1
2008, av Renée Frangeurs bok Pojkar, Pli och Pedagogik. Vanart och manligheter på Bonaanstalten 1905-1948. Stockholm, Carlssons, 2007.

Christian Kullberg
Kullberg, C. & Fäldt, J. 2008. Gender differences in social workers’ assessments and helpgiving strategies towards single parents. European Journal of Social Work, 11: 4, 445-458.
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Kristina Larsson Sjöberg
Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2008) Girls are Girls and Boys are Boys On the
Construction of Gender in Dissertations in Social Work in Sweden 1980-2006. In Kathleen B.
Jones and Gunnel Karlsson (Eds) Gender and the Interests of Love. Essays in honour of Anna
G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro University, Centrum för feministiska samhällsstudier 8.

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
Lennqvist Lindén, Ann-Sofie (2008) ”Mellan kontinuitet och förändring” Slutrapport av utvärderingsprojektet av Uppsala kommun under åren 2004-2007. Arbetsrapport 7. Skriven tillsammans med Stig Montin, Jan Olsson, Camilla Hansén, Carl Åborg. CUReS-rapport nr 62.

Helena Magnusson
Magnusson, Helena (tills med Sofia Strid) (2008) “Don’t throw the baby out with the bath
water”. In Gender and the Interests of Love. Essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Edited
by Kathleen B. Jones and Gunnel Karlsson. Örebro: Örebro University, Centrum för feministiska samhällsstudier 8.

Ingrid Pincus
Pincus, Ingrid (2008) ”Sisterhood, Solidarity and Alliances”. In Kathleen B. Jones and Gunnel
Karlsson (Eds) Gender and the Interests of Love. Essays in honour of Anna G. Jónasdóttir.
Örebro: Örebro University, Centrum för feministiska samhällsstudier 8.

Anna Prestjan
Prestjan, Anna (2008) ”En korsfäst främling 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).

Sofia Strid
Armstrong, J. , S. Strid & S. Walby (2008) “Gender and Citizenship in a Multicultural Context: Country report on Frames in the Ireland.” D40. Quality in Gender+ Equality Policies,
Vienna. Delivered to European Commission 30 April 2008. 507 sidor. Forskningsrapport.
Armstrong, J. , S. Strid & S. Walby (2008) “Gender and Citizenship in a Multicultural Context: Country Context Study of Ireland.” D41. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna.
Delivered to European Commission 30 June 2008. 58 sidor. Forskningsrapport.
Strid, S. & H. Magnusson (2008) “Don’t throw the baby out with the bath water”. Gender
and the Interests of Love. Essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Edited by Kathleen B.
Jones and Gunnel Karlsson. CFS Report Series No. 8.
Strid, S., J. Armstrong & S. Walby (2008) “Gender and Citizenship in a Multicultural Context:
LARG Country report on Frames in the UK.” D40. Delivered to European Commission 30
April 2008. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. 462 pages. Forskningsrapport.
Strid, S., J. Armstrong & S. Walby (2008) “Gender and Citizenship in a Multicultural Context:
WHY Country Context Study of the UK.” D41. Delivered to European Commission 30 June
2008. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. 59 sidor.. Forskningsrapport.
Strid, S., S. Walby & J. Armstrong (2008) “Gender and Citizenship in a Multicultural Context:
Intersectionality: Analysing intersectionality in gender equality policies in the UK.” D47.
Delivered to the European Commission 31 October 2008. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. 63 sidor. Forskningsrapport.
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Strid, S., S. Walby & J. Armstrong (2008) “Gender and Citizenship in a Multicultural Context:
Intersectionality: Analysing intersectionality in gender equality policies in Ireland.” D47.
Delivered to the European Commission 31 October 2008. 56 sidor. Forskningsrapport.
Walby, S., S. Strid & J. Armstrong (2008) “Gender and Citizenship in a Multicultural Context:
Intersectionality MethodologyManual for WHY.” Quing methodology produced for Quing’s
50 members. Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Forskningsrapport.

Berit Åberg
Åberg, Berit (2008a): Könsaktörer och könsmaktstrukturer hos ordningspolisen. Socialistisk
debatt 2008, nummer 2.
Åberg, Berit (2008b): ”Professionella akutsjuksköterskor, riktiga ordningspoliser och poliskvinnor”. Tidskriften Loop 2008.
Åberg, Berit (2008c) ”Working with Anna in theory and practice”. In Gender and the Interests
of Love. Essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Edited by Kathleen B. Jones and Gunnel
Karlsson. Örebro: Örebro University, Centrum för feministiska samhällsstudier 8.

Insända manuskript
Lena Gunnarsson
Introduktion till artikeln ”Sexualitet, kärlek och omsorg bestämmer också samhällets utveckling” av Ann Ferguson. SocialistiskDebatt 2008(2).

Anna Jónasdóttir
Jónasdóttir, Anna G. “Is Exploitation Only Bad? Or – what kind of power is love power?” Proceedings from the Fifth National Conference of the Isonomía foundation for Equal Opportunities on Equality between Women and Men, 17-19 September 2008, University Jaume I, Castelló, Spain.
Jónasdóttir, Anna G., Valerie Bryson and Kathleen B. Jones, ett ”Book proposal”, Sexuality,
Gender and Power: Intersectional and Transnational Perspectives, för referee-granskning till
Routledge.

Christian Kullberg
Dag, M. & Kullberg, C. Can they work it out and do they get any satisfaction? Young Swedish
physically disabled men’s and women’s work involvement and job satisfaction. Submitted to
Scandinavian Journal of Disability.
Kullberg, C. Paradigms, theories and methods in research on menś violence in intimate relationships. To be published in Cedersund, E. & Brunnberg, E. (eds.), New tools in Welfare Research.
Brunnberg, E. &. Kullberg, C. Using the vignette method to study the work of welfare professions: examples from social work. To be published in Cedersund, E. & Brunnberg, E. (eds.),
New tools in Welfare Research.

Kristina Larsson Sjöberg
Sjöberg, Kristina Larsson (2008) The Child as a Linking Interested Party in the Negotiating
Modern Family till Nordiska Sommaruniversitetets (NSU) antologi New Tools in Welfare Research.

22

Anna Prestjan
Monografi: Präst och karl, karl och präst. Erik E:son Hammar och prästmanligheten under
1900-talets första decennier.
State Medical Experts in Local practice. Province doctors as public health promoters in the
medical district of Sveg, 1880-1920 (antologibidrag, NordWel = The Nordic Welfare State –
Historical Foundations and Future Change, Nordic centre of excellence 2007-2012)

Sofia Strid
Sofia Strid (2009) Book Review: “The Price of Gender Equality: Member States and Governance in the European Union” by Anna van der Vleuten. Ashgate, Aldershot. 2007. Published in
Feminist Theory 2009.

Deltagande i nationella och internationella forskningsnätverk
Anna-Karin Frih
Deltar sedan augusti 2008 i styrgruppen i FlickForsk – ett nätverk som utgörs av en grupp
forskare från de samhällsvetenskapliga och de humanistiska kunskapsområdena som utifrån
olika perspektiv forskar om flickor. Nätverket koordineras från Mittuniversitetet.
http://www.miun.se/genusvetenskap/MING--FlickForsk/FlickForsk/

Lena Hedin
BUS Nätverket för socialt arbete med Barn i Utsatta Situationer
NSU Nordiskt sommaruniversitet

Gunnel Karlsson
Deltagit i Tófa – Nätverk för nordisk kvinno- och könsforskningshistoria
Athena – som drivs inom ramen för AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education
and Research in Europe). Deltagit i möte med Athena i Madrid 2-3 juli. Medverkat i arbetsgrupp tillsammans med Ingrid Pincus.

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.

Ingrid Pincus
Athena3 Annual Meeting 2007, University of Madrid, Madrid, Spain, 2-3 juli. Workgroup 3B
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 EUkommissionen. 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.
Athena3 planerar att ansöka om medel för en fjärde period – 2009 – 2011. Centrum för feministiska samhällsstudier har ställt sig positiv till att delta i det planerade Athena4 projektet om
medel beviljas av EU-kommissionen. Den 2-3 juli hölls Athena’s Annual Meeting i Madrid.
Ingrid Pincus och Gunnel Karlsson deltog.
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Anna Prestjan
PhoenixTN
NordWel
Medicinhistoriska nätverket

Sofia Strid
Quality in Gender+ Equality Policies (QUING)
Ansvar och koordinator för projektdel WHY Country Context Studies.
Projektbeskrivning: The European Union values diversity and inclusion; yet at the level of its
member states, many examples of exclusion and polarization can be found, whether the focus
is on gender, ethnicity, religion or sexuality. The research project “Quality in Gender+ Equality
Policies” tackles these issues to provide the knowledge for inclusive gender+ equality policies.
QUING is funded within the European Commission’s 6th Framework Program and will last
for 54 months (2006-2011).

Berit Åberg
Deltar i RGCSMM (Research group for critical studies on men) ett kritiskt mansforskarseminarium i Linköping lett av professor Jeff Hearn.
Deltar i Kön och arbete, ett tvärvetenskapligt nordiskt forum i Stockholm lett av docent Kirsti
Niskanen.

Nationella och internationella konferenser/seminarier
Konferenser/seminarier arrangerade av CFS
Gender, Sexuality and Global Change, 22-25 maj
The War Question for Feminism, 22-23 september
Ett halvdagsseminarium i Riksdagen, 3 december (CFS var medarrangör).
Syfte att främja samverkan med det omgivande samhället och informera om genusforskningen.

Deltagande i konferenser/seminarier
Tobias Axelsson
22-25 maj 2008
GEXcel Conference of Workshops: Gender, Sexuality and Global Change, Örebro universitet.
6-8 oktober 2008
Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning 2008, Karlstad.

Simon Ekström
15 december
Presentationsseminarium vid Centrum för feministiska samhällstudier, december 2008. Sexualiseringen av våldtäktsmän.
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Anna-Karin Frih
24-26 april
Sessionsansvarig och föredragande vid sessionen Medicin på plats - centrala ramverk och styrningar i relation till lokala medicinska aktörer under Historikermötet i Lund 24-26 april 2008.
Arr: Svenska historiska föreningen samt Lunds universitet. Session: Medicin på plats - centrala
ramverk och styrningar i relation till lokala medicinska aktörer. Presenterat paper: Bvcsköterskor i den lokala barnhälsovården 1937 – 1970.

Sara Frödén
9 december
Barnrättsakademins forskningsseminarie: ”Barns rätt till andlighet”.

Lena Gunnarsson
22-25 maj
GEXcel Conference of Workshops: Gender, Sexuality and Global Change, Örebro universitet.
Medrapportör i en av workshopparna.
11-13 juli
The Annual conference of International Association for Critical Realism: Grounds for Critique
– Realism in the Natural and Human Sciences. King's College, London. Presenterat paper:
“What Do We Mean by ‘Women as Women’? Contemporary Feminist Impasses and the Nature of Abstraction”.

Lena Hedin
6-8 mars
Hedin, Lena (2008) Velfærdsbegrebet i kvalitative analyser. Case: perspektiver på en række
interviews. Paper presenterat vid Nordiska Sommaruniversitetets vintersession, From Welfare
systems to Welfare Societies – changing perspectives of Nordic Welfare Models in times of
globalization, Krets 1, 6 - 8 mars, Høgskolen I Bergen.
11-13 juni
Hedin, Lena (2008). Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv. Paper presenterat vid doktorandkonferens 11-13 juni på Sätra Bruk, Arbete med barn i socialt utsatta situationer.
23 september
Konferens om familjehemsplacerade barns och ungdomars skolgång.
17 november
Konferens om fattigdom
Deltagit vid några av CFS/GEXcels seminarier samt vid ICU:s seminarier.

Anna G. Jónasdóttir
13-14 februari
Upptaktsmöte (Kick off Conference) för The InterGender Research School. Linköpings universitet, Linköping.
22-25 maj
GEXcel Conference of Workshops: Gender, Sexuality and Global Change, Örebro universitet.
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17-19 september
The Fifth National Conference of the Isonomía foundation for Equal Opportunities on Equality between Women and Men. University Jaume I, Castelló, Spain. Föredrag (key note) pga
inbjudan: “Is Exploitation Only Bad? Or – what kind of power is love power?”
6-8 oktober
Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning. Karlstads
universitet, Karlstad.
Inlägg (pga inbjudan) i konferensens inledande panelsamtal (tillsammans med Drude von der
Fehr och Bente Rosenbeck) med utgångspunkt i boken, von der Fehr, Jónasdóttir och Rosenbeck (red) Is there a Nordic Feminism? (London: UCL Press, 1998).
27-28 november
Love in Our World. University of Manchester, Manchester.
Presenterat papper: ”Love in Our Time: ’love power’ as a kind of power”.

Gunnel Karlsson
22-25 maj
Presenterat paper på GEXcel konferensen Gender, Sexuality and Global Change, Örebro universitet, med titeln The Making of Political Women – Inga Thorsson and Ulla Lindström in
Swedish Politics.
12 juni
Presenterat paper vid Nordisk workshop ”Bortom rösträtten” på Södertörns högskola med titeln
The Making of Political Women – Inga Thorsson and Ulla Lindström in Swedish Politics
11-14 augusti
Presenterat paper vid The IX Conference of Nordic Women’s and Gender historians
“Gender, Space and Boarders” vid University of Iceland, Reykjavik
med titeln Statsrådet som vägrade niga. Ulla Lindströms politiska dagbok 1954-1967.
13-14 november
The 2nd CGEx workshop: GEXcel, Linköping/Örebro - Challenging Gender, Umeå - GenNa,
Uppsala. Arrangör: The Centre of Gender Excellence - GenNa, Uppsala universitet.
19-20 november
GEXcel internal seminars, Linköpings universitet.

Christian Kullberg
21-23 augusti
Male and female social workers assessments of male and female welfare clients in gender typical and atypical situations. Paper presenterat på FORSA Norden konferens, 21-23 augusti Århus, Danmark (tillsammans med Johannes Fäldt, Örebro universitet). .

Kristina Larsson Sjöberg
6-8 mars
Flickor är flickor och pojkar är pojkar. Om konstruktionen av genus i avhandlingar i socialt
arbete i Sverige 1980-2006. Paper presenterat vid Nordiska Sommaruniversitetets vintersession
i Bergen.
8 september
Med fel kön aldrig rätt ålder – Kön, ålder och karriärutveckling i akademin. Seminarium CFS
Örebro universitet.
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Helena Magnusson
4 april
”Do we need development theory?”. Workshop organiserad av Statsvetenskapliga institutionen
i Lund.
15 maj
”What’s critical about critical realism?” Seminarium med Andrew Sayer, org. Institutionen för
kulturgeografi och ekonomisk geografi.
6-10 augusti
European Association for Chinese Studies (EACS) konferens, “China Centre Stage, Lund University.
28 augusti
GEXcel seminarium, Linköpings universitet

Ingrid Pincus
22-23 april
Nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig genusvetenskap
24-25 april
GEXcel conference, Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change.
22-25 maj
GEXcel Conference of Workshops: Gender, Sexuality and Global Change, Örebro universitet.
3-6 juli
University of Madrid, Madrid, Spain, Women’s World Congress.
28 augusti
Linköpings universitet, Tema Genus, GEXcel internal seminar, Professor Raewyen Connell:
Globalization and Gender Relations
19-20 november
Linköpings universitet, GEXcel internal seminars

Anna Prestjan
24-26 april
Historikermötet, Lunds universitet. Projektpresentation ”Medicin på plats”.

14-16 maj
What is Masculinity? How useful is it as a Historical Category? Birkbeck College, University of
London. Posterpresentation av projekt ”Präst och karl”
12-13 juni
Välfärdsstatens experter – vetenskap, experter och nordisk välfärdspolitik, Kivik, NordWel.
Projektpresentation ”Medicin på plats”.
17-18 november
Konferens: Welfare, Health and Social Change, Navarra University, Pamplona, PhoenixTN.
Projektpresentation ”Medicin på plats”.
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Sofia Strid
10-12 april 2008
Quality in Gender+ Equality Policies. Arr: QUING & Institut für die Wissenschaften vom
Menschen . Arrangerade och ledde en workshopserie tillsammans med Sylvia Walby och Jo
Armstrong på temat ‘Quality in Gender Equality+ Policy.’ Wien.
Quality in Gender+ Equality Policies. Arr: QUING & Institut für die Wissenschaften vom
Menschen . Arrangerade och ledde en workshop på temat ‘Quality in Gender based violence
policy.’ Wien.
Quality in Gender+ Equality Policies. Arr: QUING & Institut für die Wissenschaften vom
Menschen . Paper skrivet tillsammans med Joe Armstrong och Sylvia Walby: “Country Contexts: gender Equality Policy in the UK”. Wien.
Quality in Gender+ Equality Policies. Arr: QUING & Institut für die Wissenschaften vom
Menschen. Paper skrivet tillsammans med Sylvia Walby: “Research guidelines on intersectionality. Methodology manual.” Wien.
Quality in Gender+ Equality Policies. Arr: QUING & Institut für die Wissenschaften vom
Menschen. Paper skrivet tillsammans med Sylvia Walby och Jo Armstrong: “Report theory on
Intersectionality.” Wien.
2-3 juni
‘What is gender equality in a global era?’ launch of the UNESCO Chair in gender Equality.
Arr: UNESCO & Lancaster University. Lancaster.
7-8 november 2008
Quality in Gender+ Equality Policies. Arr: QUING & Institut für die Wissenschaften vom
Menschen. Workshop “Gender based violence & intersectionality”. Moderator. Wien.
Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Arr: QUING & Institut für die Wissenschaften
vom Menschen. Paper “Inequalities in gender based violence policy”. Wien.

Erika Svedberg
13-14 februari
Upptaktsmöte (Kick off Conference) för The InterGender Research School. Linköpings universitet, Linköping
22-25 maj
GEXcel: Gender, Sexuality and Global Change, Conference of Workshops, Örebro universitet.
6-8 oktober
Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning. Karlstads
universitet, Karlstad.
13-14 november
The 2nd CGEx workshop: GEXcel, Linköping/Örebro - Challenging Gender, Umeå - GenNa,
Uppsala. Arrangör: The Centre of Gender Excellence - GenNa, Uppsala universitet.
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Berit Åberg
22-25 maj
GEXcel: Gender, Sexuality and Global Change, Conference of Workshops, Örebro universitet.
2 december
Symposium: Man, age and embodiment; Power, hegemony and deconstruction. Linköpings
universitet, Gexcel,

Samverkan med det omgivande samhället
Tobias Axelsson
Föreläsning för gymnasieelever på Temaprogrammet, Wadköping utbildningscenter i Örebro
om kön och makt, 17 januari 2008.
Deltagit vid konferensen ”Jämställt föräldrasamtal och vårdnadsfred – för en tryggare barndom” i Stockholm, anordnad av Sveriges makalösa föräldrar, 9 maj 2008.

Anna-Karin Frih
Föreläsning inom Lokalhistorisk kurs vid ArkivCentrum, Örebro på temat Från kurort till lasarett. Vårdens historia under 1800- och 1900-talen.

Lena Gunnarsson
”Feministers förhållande till marxismen – De Lojala versus Jónasdóttirs paradigmbrott”. 17
februari 2008, Älvsjö scoutgård, Älvsjö – utbildningshelg för Vänsterns studentförbund.
”Kvinnopolitiska knäckfrågor”. 26 november 2008, Vänsterpartiet Örebro.
”Knulla feministiskt – går det?” 15 november 2008, RFSU Stockholm – sexualpolitisk dag.

Anna G. Jónasdóttir
3 december, deltagande i halvdagsseminariet om genusforskning i Riksdagen (CFS medarrangör)

Gunnel Karlsson
1 april föredrag om ”Kön och makt” på konferens för förtroendevalda på Vårdförbundet i Örebro
8 maj föreläsning om ”Könsmaktrelationer” för strejkande sjuksköterskor anslutna till Vårdförbundet i Örebro
Den 1 november deltog jag tillsammans med Sköld Peter Mathis som inledare på Kulturföreningen Karnevals diskussion på temat: 1968 – avtryck för framtiden i Smedby, Öland. Mitt
inlägg handlade om kvinnorörelsen.
3 december, deltagande i halvdagsseminariet om genusforskning i Riksdagen (CFS medarrangör).

Ann-Sofie Lennqvist Lindén
24 april 2008 Mariehamn, Åland. Föreläsning om ”Jämställdhet och demokrati” vid utbildningsdag för politiker arrangerad av Ålands Kommunförbund.
Intervjuades i Uppsala Nya Tidning 2008-03-28 med anledning av kapitlet ”Jämställdhet” i
forskningsrapporten från utvärderingen av Uppsala kommuns organisation.

29

Medverkade i SVTs ABC-nytt 2008-03-28 med anledning av kapitlet ”Jämställdhet” i forskningsrapporten från utvärderingen av Uppsala kommuns organisation.

Ingrid Pincus
Ledarskap, makt och förändring, 23 januari, Utbildningsdag för yrkesverksamma socionomer,
Örebro universitet
Föreläsning: Svensk jämställdhetspolitik, 28 januari, Rotary frukostmöte, Stora hotellet, Örebro
universitet
Radio intervju på WGDR-Vermont, USA: Jämställdhetspolitik och den svenska välfärdsstaten
18 september, Merry Gangemi, Woman-Stirred Radio
Föreläsning: Manliga ledares motstånd till jämställdhetsreformer, 11 december, Örebro Vänster
partiets utbytesprogram med People’s Party of Armenia.

Erika Svedberg
3 december, koordinator för halvdagsseminariet om genusforskning i Riksdagen (CFS medarrangör)

Berit Åberg
Föreläsning: Professionella akutsjuksköterskor, riktiga ordningspoliser och poliskvinnor, 14
oktober, SHSTF lokaler i Örebro.

Administrativa uppdrag inom Örebro universitet
Tobias Axelsson
Färdigställt en kartläggning av genusforskning vid Örebro universitet.
Viss administration för CFS och GI.
Ledamot i doktorandrådet.
Arbetat med att ombilda doktorandrådet till en egen sektion, DokSek, inom Örebro studentkår.

Lena Gunnarsson
Administrativ assistent för GEXcel.
Projektledare Projekt Jämställdhet – finansierat av Jämställdhetsrådet och på uppdrag av studentkåren.
Ledamot i Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap
Ledamot i Doktorandrådet/Arbetsgruppen för konstituerande av doktorandsektion.

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.

Ingrid Pincus
Ingrid Pincus hade uppdrag (50 procent) som ordförande i Örebro universitets Jämställdhetsråd
080101-080831.
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Övriga uppdrag
Anna Jónasdóttir
Ledamot i Sveriges genusforskarförbunds styrelse (fram till förbundets årsmöte 22 maj).
Ledamot i Sveriges genusforskarförbunds valberedning (från och med årsmötet 22 maj)
Ledamot i styrgrupp (Board) för The InterGender Research School
Ledamot i redaktionen för Routledge Advanced Series
Medlem av Editorial Board för Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual
History.

Gunnel Karlsson
Ledamot av Kvinnofolkhögskolans i Göteborg stiftelsestyrelse

Ingrid Pincus
Ingrid Pincus var som ordförande i universitetets Jämställdhetsråd representant för Örebro universitet i:
Jämställdhetsrådet, Länsstyrelsen Örebro Län,
Örebro läns Kvinnolobby,
JämT-gruppen, Örebro län

Uppdrag som fakultetsopponent och/eller ledamot i betygsnämnd
Christian Kullberg
Betygsnämnd, Växjö universitet, Lic.-avhandling, Lisbeth Sandvall.

Sakkunniguppdrag
Christian Kullberg
Sakkunnig för lektorat i socialt arbete, Malmö högskola

Information
CFS
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
GEXcel har en egen hemsida på adressen: http://www.genderexcel.org.

GI
Genusforskningsinstitutet har en egen hemsida på adressen: http://www.thematicgender.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 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.
Anna Prestjan (2004) Att bota en drinkare. Idéer och praktik i svensk alkoholistvård 18851916
Charlotte Fridolfsson (2006) Deconstructing Political Protest.
Anna-Karin Frih (2007) Flickan i medicinen - ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930.

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
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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 2007 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.
Nr 7: Lena Gunnarsson, Anna G. Jónasdóttir och Gunnel Karlsson (red.) GEXcel Work in
Progress Report, vol. 2. Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global
Change, Fall 2007.
Nr 8: Kathleen B. Jones och Gunnel Karlsson (red.) Gender and the Interests of Love. Essayes
in honour of Anna G. Jónasdóttir.
Nr 9: Lena Gunnarsson (red.) GEXcel Work in Progress Report, vol. 3. Proceedings from
GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change, Spring 2008
Nr 10: Lena Gunnarsson och Anna G. Jónasdóttir (red.) GEXcel work in Progress Report, vol.
4. Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Conference of
Workshops
22 – 25 May, 2008

Forskarutbildningskurser 1992-2008
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
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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
Vetenskapsteori, 7,5 hp ht 2007
Gender, Sexuality and Global Change, 7.5 hp ht 2007
Feministisk teori, 15 hp start ht 2007
Teori och empiri i samspel, 7,5 hp ht2008

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.
22-25 maj 2008 GEXcel’s Research Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change: Conference of Workshops, Örebro universitet.
22-23 september 2008 THE WAR QUESTION FOR FEMINISM. Gender aspects on militaries, armed conflict, peacekeeping and anti-war activism. International Conference in collaboration with GEXcel, Örebro universitet.
3 december 2008 Halvdagsseminarium om aktuell genusforskning i Sveriges Riksdag (CFS
medarrangör).
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Bilaga 1
• Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS)
• Institutet för tematisk genusvetenskap alias Genusforskningsinstitutet (GI)
• Gendering Excellence: Towards a European Centre of Excellence in Transnational and Transdisciplinary

Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment (GEXcel)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium: Seminarier och möten vt 2008

Måndag 28
januari

Onsdagen 6
februari
Måndag 11
februari

CFS
GEXcel
Seminarium:
Anna-Karin Frih, doktorand i
historia, ÖU, berättar om sin avhandling (disp 21/9 2007) ”Flickan
i medicinen – ungdom, kön och
sjuklighet 1870-1930”.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
Meeting with international evaluation
group, Linköping University
Seminarium (Maria Törnqvist, post-doc, GEXcel)
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
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GI

Styrelsemöte
13.00-15.00, L2449, Långhuset

Måndag 25
februari

Måndag 10
mars

Måndag 7
april

Onsdag 9
april

CFS
GEXcel
Seminarium:
Christian Kullberg, docent i socialt arbete, ÖU, inleder en programdiskussion kring ”Genus i socialt
arbete”.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
Seminarium:
Maud Eduards, professor i Statsvetenskap, Stockholms universitet,
presenterar sin nya bok ”Kroppspolitik: Om moder Svea och andra
kvinnor”.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
Seminarium:
Johannes Fäldt, doktorand i socialt arbete, ÖU, inleder ett arbetsseminarium kring ”Att ’mäta’ manligt och kvinnligt”.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
Internal seminar with all three Excellence
Centres: Linköping/Örebro, Umeå and
Uppsala
Kl. 12.00-16.00, L2449, Långhuset
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GI

Torsdag 24
april

Fredag 25
april

Tisdag 29
april

Torsdag 22söndag 25
maj

CFS
GEXcel
GI
Seminars:
Eudine Barriteau, Professor of Gender and Public Policy and Head of the Centre for Gender and Development Studies, University of the West Indies, Barbados, ”Coming, Coming, Coming Home: Applying Anna Jonasdottir’s Theory of
‘Love Power’ to Theorising Sexuality and Power in Caribbean Gender Relations”.
13.00-14.45, Hörsal G, Gymnastikhuset
Xingkui Zhang, PhD Candidate in Education and Social Work, University of
Sydney, Australia, "Bao Ernai" in China - a Contemporary Form of Polygamy
or Sexual Exploitation of Women? Toward a New Approach of Sexuality and
Gender.
Kl. 15.00-16.45, Hörsal G, Gymnastikhuset
Seminars:
Ann Ferguson, Professor Emerita of Philosophy and Women’s Studies, University of Massachusetts, USA, ”Global Gender Solidarity and a Feminist Paradigm of Justice”
Kl. 10.00-12.00, Hörsal G, Gymnastikhuset
Seminars:
Stevi Jackson, Professor and Director, Centre for Women’s Studies, University
of York, UK, ”Materialist Feminism, the Pragmatist Self and Global Late Modernity”.
Kl. 10.00-12.00, Hörsal G, Gymnastikhuset
Kimberlé Crenshaw, Professor of Law, University of California, Los Angeles,
USA, Untitled
Kl. 13.00-15.00, Hörsal G, Gymnastikhuset
GEXcel-conference, Örebro University,
BIOn and three rooms for workshops, Forumhuset
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Torsdag 5
juni

CFS
Seminarium:
1) Tobias Axelsson, doktorand i
genusvetenskap, ÖU, presenterar
sin avhandlingsplan
2) Doktorand vid Tema Genus,
Linköping
Plats: Linköping

GEXcel

GI
Styrelsemöte, Linköping

För distribution av seminariepaper, kontakta Eva Ljunggren, e-post eva.ljunggren@oru.se, tfn 019-30 12 04, rum L2467, Långhuset
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Bilaga 2
• Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS)
• Institutet för tematisk genusvetenskap alias Genusforskningsinstitutet (GI)
• Gendering Excellence: Towards a European Centre of Excellence in Transnational and Transdisciplinary

Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment (GEXcel)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium: Seminarier och möten ht 2008
CFS

GEXcel

GI
Del LaGrace Volcano (Photographer,
Örebro) ‘Masculinity without men’
Kl. 13.15, Elysion, Linköping University

Onsdag 27
augusti
GEXcel internal seminar
Professor Raewyn Connell (University of
Sydney, Australia) ‘Globalisation and
gender relations’
Kl. 13.15, Elysion, Linköping University

Torsdag 28
augusti

Måndag 8
september

Kristina Larsson-Sjöberg, FD i
socialt arbete, presenterar en projektplan för arbetet med studien
”Med fel kön aldrig rätt ålder –
Kön, ålder och karriärutveckling i
akademin”.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
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CFS

GEXcel

GI

Måndag 22 Konferensen “The War Question for Feminism. Gender aspects on militaries, armed conflict,
tisdag 23
peacekeeping and anti-war activism” äger rum på Örebro universitet, se särskilt program.
september
Måndag 29 Lena Gunnarsson, doktorand i
genusvetenskap, presenterar sin
september
avhandlingsplan.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
Måndag 13 Marcus Herz, doktorand i socialt
arbete, presenterar sin avhandlingsoktober
plan.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
Måndag 27 Kathleen Jones, Prof. emerita vid
San Diego State University, ”Reoktober
port from a Conference on Creative
Writing”.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset
Torsdag 13The 2nd Excellence Centre Seminar (Linköping/Örebro, Umeå and Uppsala)
fredag 14
Lunch-lunch, Uppsala University.
november
GEXcel internal seminars
Onsdag 19
Professor Sheila Jeffreys (University of
november
Melbourne, Australia) ‘Transgenderism
and male domination: The social and political implications of a harmful traditional
practice’
Kl. 13.15, Linköping University
Dr Winifred Poster (Washington University in St Louis, USA) ‘Multi-level challenges by Indian professionals to US ICT
hegemony’
Kl. 15.30, Linköping University
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CFS
Torsdag 20
november

GEXcel
GI
One day GEXcel mini-conference ‘Men
and masculinities in transnational contexts:
Power, hegemony and deconstruction’
Professor Jeff Hearn (Linköping University, Sweden) ‘Deconstructing the hegemony
of men and masculinities’
Professor Sheila Jeffreys (University of
Melbourne, Australia) ‘Male buyers in the
global sex industry: Outsourcing women’s
subordination in business and leisure prostitution’
Dr Winifred Poster (Washington University in St Louis, USA) ‘Subversions of
techno-masculinity in the global economy’
Dr Niels Ulrik Soerensen (University of
Aarhus, Denmark) ‘Detours for heterosexuality. Young boys viewing male bodies in
pornography’
Professor Robert Morrell (University of
KwaZuluNatal, South Africa) ‘Reflections
on hegemonic masculinity in African context: Zulu masculinity and stickfighting’
Linköping University
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CFS
Tisdag 2 december

GEXcel
GI
GEXcel Symposium ‘Men, age and embodiment: Power, hegemony and deconstruction’
Professor Toni Calasanti (Virginia Polytechnic Institute & State University, USA)
‘Aging bodies, constructions of masculinities, and the anti-aging industry’
Professor Robert Morrell (University of
KwaZuluNatal, South Africa) ‘Interviewing ‘men who care’ in South Africa’
Dr Niels Ulrik Soerensen (University of
Aarhus, Denmark) ‘Young, male and experiences of aging’
Anna Boden (University of Lancaster,
UK) ‘Performing grandfatherhood: The
intersections of age and masculinity’
Associate Professor Neal King (Virginia
Tech, USA) may also be able to contribute.
Linköping University

Onsdag 3
december

Seminarium i Riksdagen, Stockholm
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CFS
Torsdag 4
december

GEXcel
GEXcel internal seminars with:

GI

Professor Toni Calasanti (Virginia Polytechnic Institute & State University, USA)
‘Appropriate masculinity, neither old nor
feminine, nor sexual (?)’
Kl. 13.15, Linköping University
Anna Boden (University of Lancaster,
UK) ‘Older men and ageing: gendered
performance, intersectionality and identity’
(provisional title)
Kl. 15.30, Linköping University
Note: All speakers at GEXcel events are
attached to GEXcel Theme 2 as professorial, postdoctoral, doctoral or open position
fellows, or, in the case of Professor Connell, member of the GEXcel International
Advisory Board.
Styrelsemöte
Kl. 13.00-15.00, Linköpings universitet

Onsdagen 10
december
Måndag 15 Simon Ekström, nytillträdd bitr.
lektor i genusvetenskap presenterar
december
sin forskning.
Kl. 15.00-17.00, L2449, Långhuset

För distribution av seminariepaper, kontakta Eva Ljunggren, e-post eva.ljunggren@oru.se, tfn 019-30 12 04, rum L2467, Långhuset
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Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) är
en mångvetenskaplig forsknings- och
forskarutbildningsmiljö där tretton seniorforskare
(varav tre professorer och två docenter) och tio
doktorander samverkar inom ramen för ett
forskningsprogram, "Könsrelationernas politik och
historia". Forskningsmiljön har sin kärna och
kontinuitet i ämnet genusvetenskap, som sedan
2001 respektive 2003 är ett grundutbildnings- och
forskarutbildningsämne. De medverkande har för
övrigt sina respektive ämnesbaser i statskunskap,
historia, sociologi och socialt arbete.

Centrum för feministiska samhällsstudier
Örebro universitet
701 82 Örebro
e-post: feministstudies@oru.se

