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Inledning 
 
Som ett led i att vidareutveckla och stärka CFS som forskningsmiljö tillbringade 
seniorforskare och doktorander i september ett arbetsintensivt dygn på Sundbyholms 
slott med syfte att dels utforma det nya gemensamma forskningsprogrammet, som 
kommer att färdigställas under 2010, och dels att förbereda den kommande, interna 
utvärderingen av forskningsmiljöerna vid ÖU. 
 
Ytterligare ett syfte med Sundbyholmsvistelsen var att vi och vår nya gästprofessor, 
Liisa Husu, skulle lära känna varandra. Liisa Husu är verksam vid Hanken, Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, och har under större delen av året varit gästlärare/-
professor i Örebro på 20%. Eftersom det inte enkelt går att urskilja vad hon gjort i 
vilken funktion har vi valt att i verksamhetsberättelsen redovisa hela hennes 
verksamhet under året. 
 
Under året har också arbete pågått med att skriva en gemensam forskningsansökan till 
Brottsoffermyndigheten med stöd av medel som CFS tilldelades av HS-nämnden i 
slutet av 2008. Sofia Strid arbetar med detta med avsikt att lämna in en ansökan i april 
2010. 
 
När det gäller GEXcel har Linköping ansvarat för flera olika forskningsteman under 
verksamhetsåret. I Örebro inleddes samtidigt arbetet med att planera för 2010 års 
forskningstema, ”Love in Our Time – A Question for Feminism.” En inbjudan att 
ansöka om medel för forskningsvistelse i Örebro har skickats ut (läs mer om GEXcel 
på sid 22f). 
 
GEXcels första forskningstema ”Gender, Sexuality and Global Change”, som startade 
2007, har fortsatt på så sätt att FD Maria Törnqvist vistats 5 månader i Örebro för att 
fortsätta sin forskning på GEXcel-medel hon tilldelats som post.doc. Under året har 
också det bokprojekt som Anna G. Jónasdóttir arbetar med tillsammans med Kathleen 
Jones, San Diego, och Valerie Bryson, Huddersfield, resulterat i att kontrakt skrivits 
med Routledge (läs mer om detta på sid 23). 
 
I november fick CFS besök av Nationella Sekretariatet för Genusforskning vid 
Göteborgs universitet. Sekretariatets nytillträdda föreståndare Kerstin Alnebratt 
berättade, att ett syfte med besöket var att skaffa en överblick över genusforskarfältet. 
Andra syften med besöket var att informera om sekretariatets uppdrag och arbete och 
att få kännedom om CFS och genusvetenskapen vid ÖU. 
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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  
Liisa Husu, gästlärare/-professor i genusvetenskap, docent i kvinnoforskning vid 
Tampere universitet 
Anna G. Jónasdóttir, professor i genusvetenskap (docent i statsvetenskap) 
Gunnel Karlsson, lektor i genusvetenskap (FD i historia)  
Christian Kullberg, professor i socialt arbete  
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)  
Agneta Tinnfält, FD, lektor i vårdvetenskap  
Berit Åberg, lektor i genusvetenskap (FD i sociologi) 
 
Gästforskare vid GEXcel 
Maria Törnqvist, FD i sociologi 
 
Associerade  
Hedersdoktorn vid Örebro universitet, Kathleen B. Jones professor em. i Women’s 
Studies, San Diego State University, USA 
Annina Persson, professor i rättsvetenskap 
 
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)  
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) 
 
Dubbelanslutna doktorander  
Sara Frödén, doktorand i pedagogik (ingår i forskarskolan Utbildningsvetenskap med 
inriktning mot didaktik) 
Marcus Herz, doktorand i socialt arbete (ingår i forskarskolan Urbana studier) 
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Ekonomiska medel 

Externa anslag (forskning/andra forskningsaktiviteter) 
 
 
 
Nationella forskningsanslag 
Vetenskapsrådet Anna G. 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 %) 

8 348 000 SEK 
inkl 
förvaltningsavgift
 
(2009-2011) 
 

FAS 
(forskningsrådet för 
socialvetenskap och 
arbetsliv) 

Agneta Blom och Berit Åberg. Regionala 
könskontrakts påverkan på kvinnors och 
mäns utvecklingsmöjligheter på jobbet 

3 400 000 SEK 
inkl förvaltnings-
avgift (2009-
2011) Medlen 
förvaltas av 
Handelshög-
skolan, ÖU 

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

2 105 000 SEK 
2004-2009 

Delegationen för 
jämställdhet i 
högskolan 

Liisa Husu 
Komparativ internationell översikt om hur 
jämställdhet främjas i högskolan, med 
speciell fokus på organisation, ledning och 
undervisande och forskande personal. 

160 000 SEK 
(2009-2010) 

Allmänna barnhuset 
forskningsmedel  
 
Solstickan 
stipendium  
 
Kempe-Carlgrenska 
fonden stipendium 

Lena Hedin, ”Flickors och pojkars 
upplevelse av tillhörighet vid placering i 
släktingfamiljer respektive icke-
släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv”. 
 

300 000 SEK 
 
 
45 000SEK 
 
 
60 000 SEK 

 
Internationella forskningsanslag 
EU-kommissionens 
6:e ramprogram 

Sofia Strid 
The Quality of Gender+ Equality Policy 
(QUING). Medverkande: Forskare från 
EU:s 27 medlemsstater samt från Turkiet 
och Kroatien. 

55 000 000 SEK 
totalt i projektet. 
Medlen för Sofia 
förvaltas av 
Lancaster 
universitet 
(2007-2009) 
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Equalities and 
Human Rights 
Commission, 
Storbritannien 

Sofia Strid 
Developing the Equality Measurement 
Framework: Selecting the Indicators. 
Medverkande: Sylvia Walby, Jo Armstrong, 
Les Humphreys. 

600 000 SEK 
Medlen förvaltas 
av Lancaster 
universitet 

EU-kommissionens 
7:e ramprogram 

Liisa Husu 
GenSET - Building Institutional Capacity 
for Action on Gender Dimension in Science. 
Medlem i LiU team (LiU 
partnerorganisation). 

Total projekt-
finansiering EUR 
1 036 232, 2009-
2012. Medlen 
förvaltas av LiU. 

EU-kommissionens 
7:e ramprogram.  
 

Charlotte Fridolfsson 
Pågående projekt: FACIT (Faith-based 
organisations and social Exclusion in 
European cities) inom CUReS, Örebro 
universitet. 

Totalt 1 900 000 
2008-2010 
 
 

 
Anslag beviljade under 2009 
Vetenskapsrådet 

 

Charlotte Fridolfsson 
Bildningsvägar till makten 

4 200 000 SEK
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Verksamhetsredovisning 

CFS:s forskare 
Tobias Axelsson 
Tobias Axelsson är doktorand i genusvetenskap sedan hösten 2007. Hans 
avhandlingsprojekt handlar om hur föräldraskap och kön görs i offentliga rum. 
Genom empiriska studier av olika offentliga mötesplatser som riktar sig till föräldrar, i 
första hand till föräldralediga, studeras de könade förväntningar, relationer och 
processer som präglar dessa miljöer. Några exempel på mötesplatser som studeras är 
den öppna förskolan, särskild pappaverksamhet och diskussionsforum på nätet. För 
närvarande genomför Tobias observationer och intervjuer. 
 
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 som utgör 
slutrapport forskningsprojektet ”Chefskap och kön”, finansierat av forskningsmedel 
från Landstingsförbundet. 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). 
Ur detta arbete föddes bl.a. den vetenskapliga artikeln ”Att vara demokrat i 
praktiken”, i Ylva Stubbergaard & Patrik Hall (red.), Demokrati och Makt. Vänbok 
till Lennart Lundquist. 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.  
 
Elinor Brunnberg 
Elinor Brunnberg är socionom, docent i socialt arbete, forskarassistent på FAS. Sedan 
2003 arbetar Elinor Brunnberg som lektor med undervisning och forskning vid Örebro 
Universitet. Den forskning som framför allt intresserar henne är barn- och 
ungdomsforskning och då inte bara om flickors och pojkars situation utan ofta 
tillsammans med dem. 
 
Simon Ekström 
Från april 2009 har jag varit halvtidstjänstledig från min tjänst som biträdande lektor 
vid genusvetenskapen, Örebro universitet. Den andra halvtiden har ägnats åt 
Etnografiska museet i Stockholm där jag haft en tidsbegränsad anställning som 
intendent. På museet har jag arbetat med en kommande utställning om mänskliga 
kvarlevor på svenska museer.   
Under året som gått har jag på min tjänst i Örebro huvudsakligen undervisat samt 
färdigställt Hedersmorden och orden. Berättelser om kultur, kritik och skillnad. Boken 
gavs ut på Makadam förlag i samband med bokmässan i september 2009.  
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På min egen begäran har jag avslutat min anställning vid Örebro universitet fr.o.m. 
2010-01-01. Orsaken är att jag erbjudits en tjänst i Stockholm med attraktiva 
forskarförhållanden. 
 
Charlotte Fridolfsson 
Charlotte arbetar 50% i FACIT-projektet (Faith-based Organisations and Social 
Exclusion in European Cities) där ett antal publikationer planeras på temat 
trosbaserade organisationers fattigdomsbekämpning. Under 2009 arbetade hon som 
studierektor för forskarutbildningen i ämnet statskunskap med omkring 25 
doktorander. Hon undervisar på grundutbildningen i genusvetenskap och 
statskunskap samt på forskarutbildningen i statskunskap. Charlotte handleder också 
en doktorand som är knuten till Forskarskolan offentlig förvaltning i utveckling och 
som skriver en avhandling om jämställdhetspolitik i Svenska kommuner. Nyligen 
beviljades hon ett stort forskningsanslag från vetenskapsrådet för att under tre år 
undersöka politiska eliters ”bildningsvägar till makten” tillsammans med en pedagog. 
Projektet handlar om vilken betydelse utbildning, i bred bemärkelse, har för politiska 
eliter i Sverige och där bland annat könsdimensioner kommer att utgöra fokus för 
forskningen.   
 
Anna-Karin Frih 
Jag disputerade 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. Mina intresseområden är medicinhistoria, genusforskning, 
folkhälsofrågor samt kvinno- och barndomshistoria under 1800- och 1900-talen. 
Fr.o.m. ht 2008 arbetar Anna-Karin Frih som utredare vid Örebro universitet. 
 
Lena Gunnarsson 
Lena Gunnarsson är doktorand i genusvetenskap sedan september 2007. Hennes 
avhandlingsprojekt, som ska presenteras i form av en monografi på engelska, syftar till 
att utveckla den teoretiska förståelsen av kärlekens och sexualitetens ontologi och mer 
specifikt hur den strukturerar och struktureras av könsmaktsrelationer. Hon utgår 
framför allt från Anna G. Jónasdóttirs feministiska teori om kärlekskraft. Under året 
har hon lagt fram ett utkast till avhandlingskapitel vid en konferens i Rio de Janeiro 
som hon sedan också presenterade vid CFS. Hon har också skickat in en artikel till 
tidskriften Feminist Theory, vilken likaledes utgör underlag för ett avhandlingskapitel. 
Lena har under året slutfört alla kurser som är obligatoriska för hennes 
forskarutbildning. 
Under året har Lena också arbetat som administrativ assistent för GEXcel, skrivit en 
rapport om doktorander och jämställdhet på uppdrag av studentkåren, samt 
undervisat i genusvetenskap och sociologi. 
 
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 15/1-07, 50%. 
Arbetar med avhandlingsstudien ”Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid 
placering i släktingfamiljer respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt 
perspektiv”. Syftet är att fördjupa kunskapen om ungdomars placering i släktinghem 
respektive icke-släktinghem (ingår även s.k. nätverkshem) samt vad som påverkar 
deras identitetsutveckling och känsla av tillhörighet. Studien är kvalitativ med fokus på 
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den unges samspel i det vardagliga livet med sina familjer men även med kamrater och 
i skolan. Uppföljningsintervjuer efter ca ett år är slutförda och analys och 
artikelskrivande pågår. 
 
Liisa Husu 
Liisa Husu är sociolog och genusforskare som före sin akademiska karriär var verksam 
vid den statliga jämställdhetsorganisationen i Finland som nationell koordinator för 
kvinnoforskning och seniorrådgivare 1981-1996. Hon doktorerade 2001 vid 
Helsingfors universitet med en sociologisk avhandling Sexism, support and survival in 
academia, arbetade därefter som postdoctoral fellow vid Helsinki Collegium for 
Advanced Studies 2002-2008 och sedan 2008 som projektledare och postdoc-forskare 
vid Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.  
2009 blev hon gästprofessor i genusvetenskap (20%) vid Örebro universitet, samtidigt 
som hon fortsatte med att medverka som projektledare på NASTA – Women’s 
Leadership, Research and Development Project vid Hanken, Svenska 
Handelshögskolan, Helsingfors, Finland. Hon blev tillsatt som docent (oavlönad) i 
kvinnoforskning vid Tammerfors universitet i november 2009. Ett nytt EU-projekt 
genSET startades hösten 2009 med LiU som svensk partner, där Liisa Husu deltar som 
medlem i LiU-teamen. Projektet syftar till kunskapsöverföring om forskning kring 
genus och vetenskap till ett stort antal av europeiska vetenskapliga organisationer 
genom dialog mellan genusforskare och -experter och universitets- och 
vetenskapsledare.  
 
Under vårterminen höll hon en doktorandkurs om vetenskapligt skrivande och 
publicering i genusvetenskap med tanke på internationella publiceringsarenor. En 
uppföljning hölls om höstterminen och kursen kommer att uppföljas ytterligare med 
informella sessioner för erfarenhetsutbyte och stöd i publiceringsprocesser. 
 
År 2009 präglades av talrika internationella bidrag och aktiviteter. Liisa Husu höll 
inbjudna presentationer/gästföreläsningar förutom i Sverige och Finland i sju länder: 
vid GeorgAugust Universität Göttingen, Aarhus Universitet, Radboud Universitet 
Nijmegen, i en nordisk konferens om kön och vetenskap i Oslo, i ett amerikansk-
japansk-skandinaviskt symposium i USA och i en italiensk EU-konferens. Tillsammans 
med franska kollegan Suzanne de Cheveigné organiserade hon en fransk-finsk 
workshop om kvinnor i vetenskap och vetenskapspolitik på Institut Finlandais i Paris i 
november.   
 
Under de senaste tio åren har Liisa Husu varit verksam som expert i flera roller i EU:s 
aktiviteter om kvinnor och vetenskap. År 2009 medverkade hon som medlem i en 
grupp av rådgivare för EU-kommissionen kring förberedelser för 10-
årsjubileumskonferens ”Women and Science” i Prag. Ett av årets viktigaste bidrag var 
publicering av en omfattande expertrapport om genus och forskningsfinansiering i 
trettiotre länder i Europa, beställd av EU-kommissionen. Liisa Husu medverkade som 
rapportör och finländsk expert i denna rapport, The Gender Challenge in Research 
Funding, (EC 2009). Som medlem i styrelsen av Internationella Sociologförbundets 
ISA forskningskommitté 32, Women in Society, har Liisa Husu förberett 
forskningskommittés sessionsprogram vid sociologins nästa världskonferens som hålls 
i Göteborg 2010. Hon ansvarar för två sessioner i världskonferensen, en om genus och 
akademin från lokala, nationella och internationella perspektiv, och en om genus i 

11 
 



högre utbildning, tillsammans med Professor Jan Currie från Murdoch Universitet, 
Australien.  
 
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). Annas senaste 
redigerade bok (samred. med Kathleen B. Jones) är The Political Interests of Gender 
Revisited (2009).  
 
Under verksamhetsåret har Anna fortsatt arbeta med forskning inom ramen för 
GEXcel (se mer under GEXcel nedan), särskilt bokprojektet, Sexuality, Gender and 
Power. Kontrakt på boken tecknades med Routledge under året, och manuskriptet ska 
bli färdigt i april 2010. Vidare utvecklade Anna ett nytt forskningstema inom GEXcel, 
Love in Our Time – A Question for Feminism. Temats aktiviteter löper huvudsakligen 
under år 2010 med efterföljande publiceringar. 
 
Gunnel Karlsson 
Disputerade 1996 i Göteborg på en avhandling i historia, Från broderskap till 
systerskap. Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och 
makt i SAP (Lund: Arkiv). Har arbetat vid Göteborgs universitet som lärare och 
prefekt vid Institutionen för Genusvetenskap och som föreståndare för Nationella 
Sekretariatet för Genusforskning. Har samtidigt i många år varit knuten till Örebro 
universitet och (dåvarande) Kvinnovetenskapligt forum. Arbetar nu vid Örebro 
universitet som lektor och studierektor i genusvetenskap. Sedan 2007 akademisk 
koordinator för GEXcel i Örebro. 
 
Inom ramen för nätverket Tófa (Nätverk för nordisk kvinno- och 
könsforskningshistoria) har jag speciellt intresserat mig för att dokumentera 
framväxten av den nordiska kvinno- och könsforskningshistorien. Tillsammans med 
kollegor i Örebro har jag också deltagit i ett nätverk mellan Örebro universitet och 
flera ryska universitet, "Networking in Women´s Studies /Gender Studies in Russia 
and Sweden.” Erika Svedberg och jag skrev tillsammans med två ryska forskare ett 
paper som presenterades vid 50th ISA Annual Convention i New York 2009. 
 
Mitt senaste bokprojekt har arbetsnamnet The Making of the Political Woman (med 
inspiration från Toril Mois bok The Making of an Intellectual Woman) och avsikten 
är att undersöka hur kvinnliga pionjärer i svensk politik konstruerades som och 
konstruerade sig själva som politiska kvinnor. Fokus läggs på Ulla Lindström och Inga 
Thorsson. Hittills har papers presenterats på en handfull konferenser, varav ett är på 
väg att publiceras. 
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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 Örebro 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 köns- och generationsperspektiv. Under 2008 avslutade 
Kristina tillsammans med Elinor Brunnberg ett arbete om konstruktionen av barndom 
och kön i svenska avhandlingar i socialt arbete. 2009 arbetade Kristina med 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 arbetet med undervisning av samhällskunskapslärare och 
undervisning i statskunskap. I sin avhandling studerar hon högre kommunala 
tjänstemän ur ett professionaliseringsperspektiv och deras relation till politikerna. 
 
Helena Magnusson  
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 mer specifikt de strukturella 
villkoren för den lågavlönade och migrerade arbetskraft som återfinns i Kinas ”Special 
Economic Zones” och vilka motståndsstrategier som tillämpas av organiserade 
migrantarbetare. Avhandlingen beräknas bli publicerad under 2010. 
 
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” publicerades 2008 i Jónasdóttirs 
och Jones antologi The Political Interests of Gender. 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 historiker och disputerade 2004. Hon har forskat inom de breda 
områdena vård- och medicinhistoria samt maskulinitetshistoria, och ingick 2004-2009 
i projektet Kristen manlighet vid Lunds universitet. 
 
Sofia Strid 
Under verksamhetsåret 2009 var Sofia delvis anställd som doktorand och som 
universitetsadjunkt i genusvetenskap vid Örebro universitet och delvis anställd vid 
Institutionen för Sociologi vid Lancaster universitet, Storbritannien.  
Sofias avhandlingsprojekt, vilket behandlar de i och med EU föreliggande, förändrade 
och föränderliga villkoren för kvinnors organisering och organiserandet av kvinnors 
intressen samt representationen av desamma, ledde mot sitt slut och Sofia hade 
slutseminarium den nionde september, opponent var docent Daniel Naurin från 
Göteborgs universitet. Avhandlingen spikades den artonde december och kommer att 
försvaras offentligt den femtonde januari 2010.  
Inom ramen for Lancasteranställningen arbetade Sofia med forskningsprojektet 
Quality in Gender+Equality Policy (QUING), vilket är ett europeiskt 
forskningsprojekt med deltagare från EU:s samtliga medlemsstater samt Kroatien och 
Turkiet. Det komparativa projektet jämför jämställdhetspolicy inom policydomänerna 
arbete och icke-arbete (non-employment); könsbaserat våld; intimitet/sexualitet 
(intimate citizenship) och generell jämställdhet (general gender equality) med särskilt 
fokus på intersektionalitet och relationerna mellan stat/beslutsfattare/policy-makers 
och det civila samhället. 
Sofia har även, tillsammans med Sylvia Walby och Jo Armstrong, arbetat med 
forskningsprojektet Legal Security and the Criminal Justice System, vilket finansieras 
av brittiska Equalities and Human Rights Commission. Projektet, som i huvudsak är 
kvantitativt, behandlar föreliggande reella och framtida potentiella ojämlikhetsmönster 
och trender med avseende på våld och rättssystemets institutioner. Särskild 
uppmärksamhet fästs vid de mest bestående ojämlikheterna och de mest signifikanta 
brotten mot särskilda sociala gruppers mänskliga rättigheter, framförallt de politiskt 
definierande och i Storbritannien skyddade jämlikhetsgrunderna (sociala grupper 
baserade på kön, ras/etnicitet, ålder, handikapp och religion/trosuppfattning). 
Kontexten är Storbritannien. 
Vidare har Sofia arbetat med projektet Gender and the Financial Crisis vilket 
undersöker de sociala implikationerna av den finansiella krisen, med särskilt avseende 
på krisens könade orsaker och konsekvenser, Aven detta projekt sker i samarbete med 
Sylvia Walby och Jo Armstrong vid Lancaster universitet. Huvudsaklig finansiär för 
projektet är UNESCO.  
Under 2009 har Sofia även arbetat med organiserandet av panelen “Gender and 
financial crisis” inför 2010 års International Sociological Association General 
Conference; deltagit i diverse workshops och seminarier på teman intersektionellt våld, 
den finansiella krisen och policyanalys och kön; arbetat med artikelskrivande inom de 
ovan och nedan nämnda forskningsprojekten; samt producerat forskningsansökningar. 
 
Erika Svedberg 
Erika Svedberg försvarade sin avhandling i Statsvetenskap vid Lunds universitet. 
Avhandlingen beskrev behovet av mer självreflekterande förhandlingsteori bland annat 
med hjälp av feministisk teori. Empiriskt handlade avhandlingen om mötet mellan öst 
och väst i de många samarbetsprojekt som genomfördes i början av 90-talet i det 

14 
 



fallna Sovjetunionen. Erika har sedan dess ägnat sin forskning åt frågor kring kön, 
krig och militär.  
 
Maria Törnqvist 
Sedan tre år tillbaka arbetar jag med ett forskningsprojekt om européer och 
nordamerikaner som åker till Buenos Aires för att dansa tango. Under arbetsnamnet 
”Intimate Voyages. Tango Tourism and the Global Power of Emotions” synas en 
mångskiktad ekonomi. Vad händer när inte bara dans, utan också känslomässig 
närhet och romantiska fantasier kommersialiseras? Vilken roll spelar kön i tangons 
symboliska ekonomi? Vad betyder det att det i första hand är kvinnor som hyr 
argentinska män som sällskapsdansare ute på klubbarna? Hur påverkar 
föreställningarna om Sydamerika som en eldig kontinent de spel som ingås? Hur kan 
man teoretisera känslomässig sårbarhet? Och hur hänger egentligen spröda 
dansdrömmar och en orättvis global ordning ihop? Studien har hittills resulterat i ett 
antal artiklar och den genreöverskridande boken ”Tangoexperimentet” som ges ut på 
Ruin förlag våren 2010. 
 
Jag disputerade i sociologi vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Könspolitik 
på gränsen. Debatterna om varannan damernas och Thamprofessorerna” (Arkiv 2006) 
och har även skrivit läroboken ”Feministisk teori i rörliga bilder” tillsammans med 
Katharina Tollin (Liber 2005). Efter disputationen har jag bland annat haft en GEXcel 
post.doc. tjänst placerad vid ämnet genusvetenskap, Örebro universitet. 
 
Berit Åberg 
Berit Åberg är fil.dr i sociologi och lektor i genusvetenskap. Hon disputerade 2001 på 
avhandlingen Samarbete på könsblandade arbetsplatser: En könsteoretisk analys av 
arbetsdelningen mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och 
ordningspoliser. 
 
Berit och Agneta Blom (lektor och docent i statskunskap och för närvarande 
akademichef för Handelshögskolan vid Örebro universitet) påbörjade ett treårigt 
forskningsprojekt den 1juli med titeln Regionala könskontrakts påverkan på kvinnors 
och mäns utvecklingsmöjligheter på jobbet. Berit arbetar också med ett annat projekt 
som hon kallar ”Män och omsorg: Om handlingsutrymme”. Det handlar om hur 
strukturella faktorer och faktorer på individnivå medverkar 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”. I sitt avhandlingsprojekt utgår 
hon från ett intersektionellt perspektiv och fokuserar på skärningspunkten mellan kön, 
ålder och andlighet i en pedagogisk kontext. Ett fältarbete utförs på en waldorff-
förskola i syfte att studera hur pedagogernas föreställningar om kön, barn och 
andlighet avspeglar sig i deras didaktiska val och utformningen av den pedagogiska 
verksamheten.  
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Marcus Herz 
Marcus är doktorand i socialt arbete och sedan september 2007 doktorand i 
Forskarskolan för 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. 

Pågående forskningsprojekt 
Tobias Axelsson 
Preliminär avhandlingstitel: Att göra föräldraskap och kön i offentliga rum  
(intern finansiering). 
 
Simon Ekström 
På grund av de ovan nämnda omständigheterna har jag bara hunnit förbereda 
upplägget av det som skulle vara min egentliga forskningsuppgift under min tid som 
biträdande lektor i Örebro: den sexualiserade mannen i samtida mediala 
representationer av våldtäkter. Eftersom jag nu har slutat min anställning vid Örebro 
universitet får denna forskningsuppgift tills vidare anstå. 
 
Anna-Karin Frih 
Pågående forskning om Flickor och fysisk aktivitet i början av 1900-talet 
 
Charlotte Fridolfsson 
Pågående projekt: FACIT Faith-based organisations and social exclusion in European 
cities, (EU kommissionens 7:e ramprogram)  
Bildningsvägar till makten, Vetenskapsrådet (beviljat under året). 
 
Sara Frödén 
Kön, ålder och andlighet i en svensk waldorff-förskola. Avhandlingsprojekt  
(intern finansiering). 
 
Lena Gunnarsson 
Gender, power and sexuality in contemporary western patriarchy. Avhandlingsprojekt 
(intern finansiering). 
Lena Hedin 
Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer 
respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv. Avhandlingsstudie (extern 
finansiering). 
 
Liisa Husu 
Internationell översikt om hur jämställdhet främjas i högskolan, med speciell fokus på 
organisation, ledning och undervisande och forskande personal (extern finansiering).  
 
GenSET - Building Institutional Capacity for Action on Gender Dimension in Science  
 
PROMETEA - Promoting women in technological and engineering careers. Projekt 
finansierat av EU:s sjätte ramprogram 2005-2007. Internationellt forskningssamarbete 
och rapportering i form av vetenskapliga artiklar fortsätter. 
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Anna G. Jónasdóttir 
Sexuality, Gender and Power. Intersectional and Transnational Perspectives (ett 
bokprojekt tills med Valerie Bryson, University of  Huddersfield, UK och Kathleen B. 
Jones, prof. em. San Diego State University, USA). (Både extern och intern 
finansiering). 
 
What Kind of Power Is ‘Love Power’? (ingår i bokprojektet ovan) (Intern finansiering) 
 
Love Studies – Mapping an Emerging Field through a Feminist Lens. (Intern 
finansiering). Startade under året. 
 
Gunnel Karlsson 
The Making of the Political Woman – arbetsnamn på ett projekt där i första hand 
statsrådet Ulla Lindströms politiska liv studerats under 2009. 
Kvinnliga diplomater – medverkan i antologi med kapitel om Inga Thorsson 
 
Helena Magnusson 
Women Migrant Labour Made Cheap in China: Social interaction through 
conditioning, resistance and accommodation. Avhandlingsprojekt (intern finansiering). 
 
Sofia Strid 
Gendered Interests and the European Union. The European Women’s Lobby and the 
Organisation and Representation of Women’s Interests. Avhandlingsprojekt (intern 
finansiering).  
 
The Quality of Gender+ Equality Policy (QUING).  
Deltar i forskningsprojekt i samarbete med Sylvia Walby och Jo Armstrong. 
Extern finansiering (EU:s sjätte ramprogram). 
 
Legal Security and the Criminal Justice System. 
Deltar i forskningsprojekt i samarbete med Sylvia Walby och Jo Armstrong. 
Extern finanisering (The Equalities and Human Rights Commission, Storbritannien). 
 
The Social Implications of the Financial Crisis. 
Deltar i forskningsprojekt i samarbete med Sylvia Walby och Jo Armstrong. 
Extern finansiering (Lancaster universitet och UNESCO). 
 
Intersectionality and the Quality of Gender Based Violence Policy. 
Extern finansiering (Lancaster universitet). 
 
Erika Svedberg 
Bokprojekt (antologi) tillsammans med Annica Kronsell, Statsvetenskap, Lunds 
universitet, Gender and War. Boken som är en antologi tillsammans med 16 författare, 
förväntas komma ut under 2010, inom ramen för GEXcel:s bokserie, publicerad på 
Routledge 
 
Maria Törnqvist 
Intimate Journeys. Tango Tourism and the Global Power of Emotions (extern 
finansiering, VR). 
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Berit Åberg 
Regionala könskontrakts påverkan på kvinnors och mäns utvecklingsmöjligheter på 
jobbet (extern finansiering, FAS, forskningsrådet för socialvetenskap och arbetsliv). 
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Högre seminariet 
 
Våren 
 
26 januari 
Elinor Brunnberg, docent i socialt arbete, ”Sexuality of 15/16-year-old boys and girls with 
and without a disability Mental health, substance use and exposure in school” 
 
9 februari 
Maria Bäckman, FD i etnologi, Uppsala universitet, presenterar sin forskning om 
”Samlevnadsundervis-ning i den svenska gymnasieskolan”. 
 
9 mars 
Berit Åberg, FD i genusvetenskap, ”Män och omsorg: Om handlingsutrymmen”. 
 
23 mars 
Tobias Axelsson, doktorand i genusvetenskap, presenterar ett avhandlingskapitel. 
 
6 april 
Anna Forssell, doktorand i socialt arbete, presenterar del av avhandlingsarbete. 
 
20 april 
Tina Mattsson, Högskolan i Kalmar, presenterar sin studie/avhandling ”I viljan att göra det 
normala. En kritisk studie av genusperspektiv i missbruksvården.” 
 
4 maj 
Liisa Husu, gästprofessor genusvetenskap, Gender Explorations on Europe: Gender and 
Science on the European Agenda. 
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap, The Quality of Gender Equality+Policy: The 
challenges of working on a European Union research project. 
 
18 maj 
Erika Svedberg, lektor i genusvetenskap. 
 
1 juni 
Gunnel Karlsson, lektor i genusvetenskap, Statsrådet som vägrade niga. Ulla Lindströms 
politiska dagbok 1954-1967. 
 
Hösten 
 
9 september 
Sofia Strid, doktorand i genusvetenskap, lägger fram sitt avhandlingsmanus, “The 
organisation and representation of women’s interests in the European Union”.  
Kommentator: Docent Daniel Naurin, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 
universitet. 
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14 september 
Lena Gunnarsson, doktorand i genusvetenskap, presenterar ett avhandlingskapitel, 
”The Dialectic of Love Power”. 
 
21 september 
Liisa Husu leder uppföljning av vårens kurs ”Scientific writing and publishing in 
gender studies”. 
 
5 oktober 
Anna Prestjan, FD i historia och utredningssekreterare, Örebro universitet, presenterar 
sin nya bok ”Präst och karl, karl och präst – kristen manlighet i tidigt 1900-tal”. 
 
2 november 
Tobias Axelsson, doktorand i genusvetenskap, presenterar ett avhandlingskapitel, 
Mötesplatser för föräldrar – en typologi och forskningsöversikt”. 
 
16 november 
Karin Kullberg, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet, presenterar sitt 
avhandlingsarbete ”Man hittar sin nisch – om mäns och kvinnors karriär i 
socionomyrket”. 
 
7 december 
Maria Törnqvist, fil.dr i sociologi, presenterar delar ur pågående forskning om 
tangoturism.  
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Forskarutbildning 

Forskarutbildningskurser 
Scientific Writing and Publishing in Gender Studies (3 hp)
Kursen leddes av gästprofessor Liisa Husu och gavs under vårterminen 2009. 

Handledning av doktorander 
Elinor Brunnberg 
Huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för en doktorand. De är alla 
tre doktorander i socialt arbete och ingår i forskargruppen ICU. 
 
Charlotte Fridolfsson 
Renée Andersson, statskunskap, Örebro universitet, biträdande handledare 
 
Liisa Husu 
Tobias Axelsson, genusvetenskap, Örebro universitet, biträdande handledare, fr.o.m. 1 
oktober 2009 huvudhandledare 
Tiina Salokangas, socialpsykologi, Helsingfors universitet, biträdande handledare 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Tobias Axelsson, genusvetenskap, Örebro universitet, (huvudhandledare) (fram till 
sista september) 
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: Lena Gunnarsson och Sofia Strid, 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) 
Anna Petersén, socialt arbete, Örebro universitet (bihandledare) 
Katarina Blume, psykologi, Umeå universitet (bihandledare) 
 
Ingrid Pincus 
Biträdande handledare för Johannes Fält, Socialt arbete, Örebro universitet 
 
Erika Svedberg 
Biträdande handledare för Helena Magnusson 
 
Berit Åberg 
Tobias Axelsson, Genusvetenskap, Örebro universitet, biträdande handledare 
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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. 
 
Efter första 3-årsperioden (2006-2008) och inför 3-årsperioden 2009-2011, beslutade 
parterna om en viss revidering av samarbetsavtalet. En part vid vartdera lärosäte – 
avdelningen för genus och medicin, LiU, samt huvudområdet/ämnet genusvetenskap, 
ÖU - som tidigare haft adjungerade ledamöter i styrelsen blir nu fullvärdiga parter 
med en ordinarie styrelseplats var. Under 2009 togs rektorsbeslut vid både LiU och 
ÖU om en utvidgad styrelse för GI. I stället för minst 5 och högst 7 ledamöter ska nu 
styrelsen ha minst 5 och högst 9 ledamöter. 
 
Styrelsen leds fortsatt av en extern ordförande, Majléne Westerlund Panke, och består 
nu i övrigt av följande ledamöter, från ÖU: prof Anna G. Jónasdóttir, prof Christian 
Kullberg, gästprof Liisa Husu samt (som doktorandrepresentant) Sofia Strid. Från LiU: 
prof Nina Lykke, prof Jeff Hearn, prof Barbro Wijma samt (som 
doktorandrepresentant) Redi Koobak. Adjungerade ledamöter: Christina Carlsson 
Wetterberg (ÖU) och Renée Frangeur (LiU). 
 
Under 2009 hölls fyra styrelsemöten varav ett telefonmöte, (se kalendarierna vt och ht 
2009), två i Örebro (31 mars och 15 december) och två i eller ordnade av Linköping 
(26 maj och 21 augusti (telefonmöte)). Verksamheten bedrevs för övrigt enligt 
upprättad arbetsplan, bl. a. följande:  

 
Som ett led i att främja samverkan med det omgivande samhället inbjöds bl a ett 
antal genusforskningsintresserade riksdagsledamöter till ett informellt samtal 
med GI i samband med styrelsemötet den 15 december i Örebro. I mötet som 
började med lunch deltog Tina Acketoft (fp), Helena Bargholtz (fp) Carina Hägg 
(s), Nalin Pekgul (ordför för S-kvinnor) och Barbro Westerholm (fp). Andra 
inbjudna var föreståndaren för Nationella sekretariatet för genusforskning 
(kunde inte komma), ordföranden alternativt någon styrelseledamot för Sveriges 
genusforskarförbund (ingen kunde delta) samt medverkande i de båda 
excellenscentra vid Umeå respektive Uppsala universitet. Två forskare från 
Uppsala deltog, Lisa Käll och May-Britt Öhman.  
 
Mötet mellan forskarna och politikerna blev mycket lyckat och liknande 
överläggningar, forskningsinformation samt offentliga seminarier avses fortsätta 
utgöra ett led i GI:s verksamhet. 

GEXcel 
Under året fortsatte arbetet inom det genusvetenskapliga excellenscentret GEXcel 
(Gendering Excellence – GEXcel: Towards a European Centre of Excellence in 
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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 en intensiv verksamhetsperiod hösten 
2007 och våren 2008 med flera internationella gästforskare involverade. Aktiviteterna, 
som bl. a. resulterade i tre arbetsrapporter, beskrevs i respektive års 
verksamhetsberättelser. Se också GEXcels hemsida för mer information. En av 
gästforskarna, FD Maria Törnqvist, som haft en postdok-anställning inom detta tema 
under hösten 2007, kom tillbaka hösten 2009 för att fullgöra ytterligare fem månaders 
forskarperiod som hon blivit tilldelad.  
 
Vidare vistades professor Valerie Bryson, Huddersfield University, UK, och professor 
emeritus Kathleen B. Jones, San Diego State University, USA, här i två veckor i 
oktober för forskningssamarbete med Anna Jónasdóttir inom ramen för detta tema. 
 
Tre bokprojekt på gång 
Under verksamhetsåret har arbetet med tre böcker från forskningstema 1gått vidare:  
 
Anna G. Jónasdóttir, Valerie Bryson och Kathleen B. Jones jobbade vidare med 
antologin, Sexuality, Gender and Power: Intersectional and Transnational 
Perspectives, och fick under året kontrakt med Routledge (efter ”external reviews”). 
Manuskript kommer att inlämnas under våren 2010. 
 
Maria Törnqvist skriver på en monografi utifrån sitt projekt om tangoturismen till 
Buenos Aires, med arbetsnamnet: Tango Tourism and the Power of Emotions, också 
avsedd att bli publicerad av Routledge. 
 
Erika Svedberg och Annica Kronsell (Lunds universitet) har arbetat vidare med sin 
antologi med arbetsnamnet, The War Question for Feminism. Gender Aspects on 
Militaries, Armed Conflict and Peacekeeping, ett resultat av den internationella 
konferens de ordnade i anslutning till GEXcels forskningstema 1 i september 2008. 
Även detta manuskript kommer att föreslås bli publicerat i den bokserie som GEXcel 
har kontrakt på med Routledge. 
 
Bokserie på Routledge 
Ovannämnda serie, 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). 
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Nytt forskningstema  
Under året utvecklade Anna Jónasdóttir ett nytt forskningstema inom GEXcel: Love in 
Our Time – A Question for Feminism. Ett antal internationella seniorforskare inbjöds 
att bidra och har tackat ja till kortare gästforskarvistelse här. Utlysning om 
gästforskarmånader att söka för yngre forskare (postdok och doktorander utanför 
Sverige) gjordes under hösten och lockade 20 personer från 14 länder att söka, flera 
med mycket spännande ansökningar. Verksamheten äger rum främst under 2010. 

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.  
 
Ett upptakts- och planeringsmöte hölls i Linköping den 13-14 februari med alla 
partnerinstitutioner 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.  Erika Svedberg 
medverkade på ett styrgruppsmöte i Karlshamn den 9 februari. 
 
Lena Gunnarsson deltog i i forskarskolans kurs Feminisms and Cultural Politics of 
Emotions, 5 hp, som hölls vid Lunds universitet 27-29 januari, under ledning av  
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Dr. Clare Hemmings, London School of Economics, England, Prof. Tiina Rosenberg, 
Lunds Universitet och 
Dr. Dorthe Staunæs, DPU/University of Århus, Danmark. Koordinatorer var Prof. 
Tiina Rosenberg i samarbetet med Prof. Nina Lykke, Linköpings University, Sverige. 

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. 
 
I februari 2009 deltog fyra av nätverkets seniora forskare i International Studies 
Association Convention (ISA), detta år förlagd till New York. Forskarna var från 
Europeiska Universitet i Sankt Petersburg, Anna Temkina och Elena Zdravomyslova 
samt från Örebro universitet, Gunnel Karlsson och Erika Svedberg. De presenterade 
ett gemensamt paper med titeln: ”Feminist Ideas Travelling: Transnational Practices 
and Academic Collaboration in the Field of Gender Studies in Russia and Sweden.” 
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Publikationer 

Forskningsrapporter och publicerade skrifter 
Simon Ekström 
Hedersmorden och orden. Berättelser om kultur, kritik och skillnad. Göteborg: 
Makadam förlag, 2009.  
 
Charlotte Fridolfsson 
Fridolfsson, Charlotte, Ingemar Elader, Mikael Granberg and Erik Amnå (2009) 
”FBOs and Social Exclusion in Sweden” in Faith-based organisations and Social 
Exclusion in European cities, Dierckx et al (ed.). Leuven: Acco.  
 
Liisa Husu 
ADVANCE – Advanced training for women in scientific research across Europe. A 
review of an innovative programme. With Karin Siebenhandl, Georgi Apostolov, 
Sabine Zauchner, Michaela Gindl and Doris Banmmer. pp 119-136 in Anke Lipinsky 
(ed.): Encouragement to Advance. Supporting women in European science careers. 
CEWS Beiträge Frauen in Wissenschaft und Forschung no 5. Bielefeld: Kleine Verlag 
2009. 
 
European Commission: The Gender Challenge in Research Funding. Assessing the 
European National Scenes. Luxembourg: Office for the Official Publications of the 
European Communities, 2009. (Liisa Husu var Rapportör för expertgruppen samt 
huvudsaklig författare bakom denna rapport).  
 
“Finland”. Ss. 96-97 i European Commission: The Gender Challenge in Research 
Funding. Assessing the European National Scenes. Luxembourg: Office for the Official 
Publications of the European Communities, 2009.  
 
What does it take to get to the top? Women at the top of technological research. With 
Paula Koskinen. In Godfroy-Genin, Anne-Sophie (ed.), Women in Engineering and 
Technology Research. Proceedings of the PROMETEA Conference, Paris October 26-
27 2007. Paris: Lit Verlag (in print).  
 
Anna G. Jónasdóttir 
Jónasdóttir, Anna G. (red. med Kathleen B. Jones) (2009) The political interests of 
gender revisited. Redoing theory and research with a feminist face. Manchester: 
Manchester University Press. 
 
Jónasdóttir, Anna G. (tills med Kathleen B. Jones) (2009) “The political interests of 
gender revisited: reconstructing feminist theory and political research”. Ingår i 
Jónasdóttir & Jones (red.) (2009). 
 
Jónasdóttir, Anna G. (tills med Kathleen B. Jones) (2009) ”Out of epistemology: 
feminist theory in the 1980s and beyond”. Ingår i Jónasdóttir & Jones (red.) (2009). 
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Jónasdóttir, Anna G. (2009) “Feminist questions, Marx’s method and the theorisation 
of ‘love power’”. Ingår i Jónasdóttir & Jones (red.) (2009). 

 
Jónasdóttir, Anna G. “Is Exploitation Only Bad? Or – what kind of power is love 
power?” http://www.uji.es/bin/publ/edicions/iso5c.pdf (på spanska) 
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 (http://isonomia.uji.es/mujeres5/) 
 
Jónasdóttir, Anna G. (2009) "Gender Relations and Historical Materialism - still a 
Contested Connection. Critique of Frigga Haug". Ingår i /Gender Delight. Science, 
Knowledge, Culture, and Writing... For Nina Lykke/ (red. Cecilia Åsberg, Katherine 
Harrison, Björn Pernrud and Malena Gustavson). Linköpings universitet: The Tema 
Genus Series of Interdisciplinary Gender Research in Progress and Transformation, 
No. 1, (s 357-67). 
 
Sofia Strid 
Strid, Sofia, (2009) Gendered Interests and the European Union. The European 
Women’s Lobby and the Organisation and Representation of Women’s Interests (325 
sidor). Örebro Studies in Gender Research 1, Örebro University. 
 
Strid, Sofia, (2009) “Book review: ‘The Price of Gender Equality: Member States and 
Governance in the European Union’ by Anna van der Vleuten. Ashgate, Aldershot. 
2007.” Feminist Theory 10 (136): 136-138. 
 
Strid, Sofia, Armstrong, Jo and Walby, Sylvia (2009) Gender and Citizenship in a 
Multicultural Context: Frame Comparison between the EU and the UK (49 pages). 
Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Research report delivered to the European 
Commission, June 30, 2009. 
 
Armstrong, Jo, Walby, Sylvia and Strid, Sofia (2009) “The gendered division of labour: 
how can we assess the quality of employment and care policy from a gender equality 
perspective?” Benefits: Journal of Poverty and Social Justice, 17 (3): 263-275. 
 
Armstrong, Jo, Strid, Sofia and Walby, Sylvia (2009) Gender and Citizenship in a 
Multicultural Context: Frame Comparison between the EU and Ireland (47 pages). 
Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Research report delivered to the European 
Commission, June 30, 2009. 
 
Armstrong, Jo, Walby, Sylvia and Strid, Sofia (2009) Gender and Citizenship in a 
Multicultural Context: Intersectionality and the Quality of Gendered Employment 
Policy (20 pages). Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Research report 
delivered to the European Commission, June 30, 2009. 
 
Walby, Sylvia, Armstrong, Jo and Strid, Sofia (2009) Gender and Citizenship in a 
Multicultural Context: Intersectionality and the Quality of the Equality Architecture in 
Britain (29 pages). Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. Research report 
delivered to the European Commission, June 30, 2009. 
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Walby, Sylvia, Armstrong, Jo and Strid, Sofia (2009) Gender and Citizenship in a 
Multicultural Context: Conceptual Framework for the Gender+ Equality Policies in a 
Multicultural Context (26 pages). Quality in Gender+ Equality Policies, Vienna. 
Research report delivered to the European Commission, June 30, 2009. 
 
Maria Törnqvist 
Törnqvist, Maria (2009) “Tangoing Intimacy. A Dance Culture of Fluid Affect and 
Personal Life Beyond the Family” in Reconstruction of the Intimate and Public 
Spheres. Proceedings of the 1st Next-Generation Global Workshop. Ed. Asato, Wako 
and Kaoru Aoyama. Kyoto University Press.  
 
Törnqvist, Maria (2009) “If I can’t dance to it it’s not my revolution” i bang, nr 4. 

Insända manuskript 
Anna-Karin Frih 
” Flickor och kvinnor på kurort. Sjukdomar och behandlingar vid Loka och Porla 
brunn ca 1870-1920” till antologin En annan vård, red. Motzi Eklöf (beräkn public 
våren 2010) 
 
”Flickor och fysisk aktivitet kring sekelskiftet 1900” i antologin En bok om flickor 
och flickforskning, red. Anna-Karin Frih och Eva Söderberg (beräkn public våren 
2010) 
 
Lena Gunnarsson 
“Essentialism and abstraction: A defence of the category ‘women’.” 
Artikel insänd till Feminist Theory. 
 
Lena Hedin 
Artikel insänd till Child and Family Social Work. Titel: “Why one goes to school: 
What school means to young people entering foster care.” Medförfattare docent Elinor 
Brunnberg och docent Ingrid Höjer. 
 
Liisa Husu 
Gender and gatekeeping of excellence in research funding: European perspectives. 
With Suzanne de Cheveigné. Publiceras i Riegraf, Birgit/ Aulenbacher, Birgitte/ Kirsch-
Auwärter, Edit/Müller, Ursula (red.): GenderChange in Academia: Re-mapping the 
fields of work, knowledge, and politics from a gender perspective. Wiesbaden:VS-
Verlag.  
 
Gender and excellence in research funding: European perspectives. With Suzanne de 
Cheveigné and Christian Suter, publiceras i Regula Julia Leemann and Heidi Stutz 
(red.) Forschungsförderung in wissenschaftlichen Laufbahnen - Zugang, Erfolg, 
Bedeutung und Wirkung aus Geschlechterperspektive. Zürich: Rüegger. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Ett reviderat förslag ( A Book Proposal) till boken Sexuality, Gender and Power (tills 
med Valerie Bryson och Kathleen B. Jones, insänt till Routledge för anonym 
granskning. Har fått kontrakt (undertecknat i november) med leverans av manus i 
april 2010.  
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Gunnel Karlsson 
The Making of the Political Women – Ulla Lindström and Inga Thorsson in Swedish 
Politics. 
Konferensrapport med arbetsnamn Bortom rösträtten. Redigerad av Lenita 
Freidenwall och Josefin Rönnbäck, Södertörns högskola. 
 
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. Accepted for publication in Scandinavian Journal of Disability.  
 
Kullberg, C. Genus i samtal och bedömningar inom socialt arbete och andra hjälpande 
professioner. Kommer att publiceras i Larsson, S. & Trygged, S. (red.). 
Councellingsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia förlag. Under utgivning.  
 
Kullberg, C. Paradigms, theories and methods in research on men´s violence in 
intimate relationships. To be published in Cedersund E. & Brunnberg, E. (eds.), New 
tools in Welfare Research. Under utgivning.  
 
Anna Prestjan 
“State’s Medical Experts in Local Practice”, temanummer av Hygiea Internationalis, 
2010.  
 
”En herregård på landet: ny svensk alkoholistvård 1897-1915”, En annan vård (red. 
Motzi Eklöf, 2010) 
 
“State’s Medical Experts in Local Practice. Province Doctors’ view of Themselves as 
Public Health Promoters in the Medical District of Sveg, 1880-1920” Velfærdsstatens 
eksperter. Viden, eksperter og nordisk velfærdspolitik, (red. Klaus Petersen/NordWel 
2009)  
 
”The Man in the Clergyman. Masculinity in Swedish Priest Biographies, 1905-1937”, 
Christian Manliness – A Paradox of Modernity. Men and Religion in Scandinavia and 
Northern Europe in the 19th and 20th century (red. Yvonne Maria Werner 2009) 
 
Präst och karl, karl och präst. Prästmanlighet i tidigt 1900-tal, Sekel Bokförlag, Lund 
2009. 
 
Erika Svedberg 
”Militarization and Women; Gendered Militarizations”, en forskningsöversikt som 
kommer att ingå i International Studies Association’s Compendium Project (Feminist 
Theory and Gender Studies Section) 
 
Maria Törnqvist 
“Love Impossible. Troubling Tales of Eroticized Difference in Buenos Aires”, in 
Sexuality, Gender and Power: Intersectional and Transnational Perspectives, edited by 
Anna Jónasdóttir, Valerie Bryson and Kathleen Jones. New York: Routledge 
(kommande). 
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Törnqvist, Maria (under submission) “Troubling Romance Tourism. Rethinking Sex, 
Gender and Class inside the Tango Clubs of Buenos Aires”, Feminist Review 
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Deltagande i nationella och internationella 
forskningsnätverk 
Charlotte Fridolfsson 
FACIT, EU-kommissionens 7:e ramprogram 
 
Anna-Karin Frih 
FlickForsk! International Network for Girlhood Studies, plac. Mittuniversitetet 
Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State – Historical Foundations and 
Future Challenges, coordinated at the University of Helsinki, Department of Social 
Science History.  
 
Lena Hedin 
ICU – barnforskargrupp – I See You. Interest in Children and youth and their 
Understanding. 
 
Magnus Hertz 
Genus i Socialt Arbete (GISA); Örebro universitet 
Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS), Örebro universitet 
Forskarskolan Urbana Studier (FUS), Örebro universitet 
 
Lena Hedin 
ICU –barnforskargrupp– I See You. Interest in Children and youth and their 
Understanding. 
 
Liisa Husu 
International Sociological Association, Research Committee 32 (Women in Society), 
styrelsemedlem. 
International Sociological Association, Research Committee 23 (Science and 
Technology), medlem. 
European Network on Gender Equality in Higher Education, moderator av listserv eq-
uni.  
European Platform of Women Scientists, styrelsemedlem. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
Athena – Advance Thematic Network in Activities in Women’s Studies in Europe, EU-
finansierat europeiskt nätverk för undervisning och forskning inom fältet gender 
studies. 
‘Gender Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden. Student and 
Research Exchange’ 
Tófa – Nätverk för nordisk kvinno- och könsforskningshistoria (passiv medlem) 
 
Gunnel Karlsson 
‘Gender Relations and Democratic Processes in Russia and Sweden. Student and 
Research Exchange’ 
Tófa - Nätverk för nordisk kvinno- och könsforskningshistoria 
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Athena – Advance Thematic Network in Activities in Women’s Studies in Europe, EU-
finansierat europeiskt nätverk för undervisning och forskning inom fältet gender 
studies. 
 
Helena Magnusson 
GADnet (Gender and Development Network) 
 
Ingrid Pincus 
Athena – Advance Thematic Network in Activities in Women’s Studies in Europe, EU-
finansierat europeiskt nätverk för undervisning och forskning inom fältet gender 
studies; medlem i arbetsgrupp 3B. 
 
Anna Prestjan 
PhoenixTN.net – European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy 
2002 – 2009 
Medicinhistoriska nätverket 2005- 
Nordic Centre of Excellence NordWel: The Nordic Welfare State – Historical 
Foundations and Future Challenges, 2007 - 2009 
Projektet Den nordiska missbrukarvårdens historia 1880-2005 (2006-2007), Nordiska 
nämnden för alkohol- och drogforskning. 
Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS), Örebro universitet, 2009 - . Ingår i 
CFSs primära seniorforskargrupp. 
Projektet En annan vård, leds av Motzi Eklöf, Uppsala universitet, 2008 -  
 
Sofia Strid 
Quality in Gender+ Equality Policies (QUING). Koordinator for projektdelen WHY: 
Country Context Studies.  
The (cultural) political economy. Lancasterbaserat forskningsnätverk. 
 
Erika Svedberg 
‘Gender Relations and Democratic processes in Russia and Sweden. Student and 
research Exchange’ Koordinator, intitiativtagare. 
Gender and War network – koordinator tillsammans med Annica Kronsell 
 
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 . Forumet avslutades den 20 mars med konferensen ”Kön och 
Arbete”(se nedan) 
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Inlämnade ansökningar om externa medel (till 
forskningsråd eller andra bidragsgivare) 
Simon Ekström 
Dubbelexponeringar. Fotografier genom tid och rum. En ansökan till Vetenskapsrådet 
(2009) om Etnografiska museets fotosamlingar och kopplingar till genus, rasbiologi 
och välkända forskningsexpeditioner. Ansökan beviljades inte medel.  
 
Charlotte Fridolfsson 
”Bildningsvägar till makten” Vetenskapsrådet (beviljades) 
”Kommunerna och religiösa organisationer – frälsning eller dilemma”, Riksbanken 
(beviljades ej) 
 
Lena Gunnarsson 
Ansökan om STINTs doktorandstipendium för vistelse vid University of Manchester. 
Avslagen. 
 
Lena Hedin 
Ansökan inlämnad till Allmänna Barnhuset för 2010. Summa 350.041 SEK. Ansökan 
beviljad. 
 
Sofia Strid 
Projekttitel: Comparing Gender Regimes: From Neo-liberalism to Social Democracy. 
Huvudsökande: Sylvia Walby 
Medsökande: Jo Armstrong 
Ansökan inlämnad till the Economic and Social Research Council, Storbritannien,  
9.000.000 SEK. 
 
Projekttitel: Legal Security and the Criminal Justice System. 
Huvudsökande: Sylvia Walby 
Medsökande: Jo Armstrong 
Ansökan inlämnad till the Economic and Social Research Council, Storbritannien,  
450.000 SEK. 
 
Projekttitel: Developing the Equality Measurement Framework: Selecting the 
Indicators. Huvudsökande: Sylvia Walby 
Medsökande: Jo Armstrong 
Ansökan inlämnad till The Equalities and Human Rights Commission, Storbritannien, 
600.000 SEK. 
 
Projekttitel: Gendered Migration: Impact of Intersecting Inequalities for Social 
Integration and Cohesion (PRO-MISE) 
Huvudsökande: Mieke Verloo  
Medsökande: Sylvia Walby och Jo Armstrong 
Ansökan inlämnad till New Opportunities for Research Funding Co-operation in 
Europe (NORFACE), 1.000.000 SEK. 
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Projekttitel: The Social Implications of the Policy Responses to the Financial Crisis.  
Huvudsökande: Sylvia Walby 
Medsökande: Jo Armstrong 
Ansökan inlämnad till the Economic and Social Research Council, Storbritannien,  
5.500.000 SEK. 

Nationella och internationella konferenser/seminarier 

Deltagande i konferenser/seminarier 
Tobias Axelsson 
27 april 2009: ”Men and Masculinities, Moving On! Embodiments, Virtualities, 
Transnationalisations”, GEXcel, Linköping.   
 
Elinor Brunnberg 
26 januari 2009 seminarium om SEX, ALKHOL, DROGER. Om hörselskadade 
ungdomar i Örebro län. Liv och hälsa – Ung 2005; 2007 & UNG 2008. 
 
Simon Ekström 
18-22 augusti: Byggstenar. Den 31:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen, 
Helsingfors. 
Charlotte Fridolfsson 
3-4 november ” Bildningsvägar till makten – ett planerat forskningsprojekt”, 
presenterades vid Mimers forskarkonferens, Västerås.  
 
Sara Frödén 
14-16 juni 2009 ”Utbildning ifrågasatt. Feministiska och icke-diskriminerande 
perspektiv på undervisning”. Nordisk konferens om feministiska pedagogiker, 
GennaUppsala Universitet, Uppsala  
 
8-9 oktober 2009 “Is there a place for intersectionality in educational research?” 
International workshop/symposium, KKOM-DS, Örebro Universitet, Örebro 
 
Lena Gunnarsson 
18 maj 2009 ”Den svenska forskarskolan – igår, idag & imorgon”, nationellt 
seminarium kring forskarskolor. Deltagande i paneldiskussionen 
”Doktorandidentiteter” 
Arr: Örebro universitet och UVK, Vetenskapsrådet, Örebro universitet 
 
15-17 juni 2009 (deltog 15-16 juni) “Critical Feminist Dialogues on Sex Education, 
Violence and Sexology: Between Agency, Pleasure, Shame and Pain” – Kick-off 
conference for GEXcel Themes 4 & 5 “Sexual Health, Embodiment and 
Empowerment: Bridging Epistemological Gaps”. Arr: GEXcel, Linköpings universitet 
 
23-25 juli 2009 ”Realism and Human Emancipation – Is Another World Possible?” 
Arr:  IACR – International Association of Critical Realism 
Universidade Federal Fluminense, Niteroí, Rio de Janeiro, Brasil. 
Presentation av paper: ”Love – Exploitable Resource or ‘No-Lose Situation’? Bhaskar’s 
Philosophy of Meta-Reality vs. Feminist Accounts” 
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24-25 november 2009 (deltog 25 november) “Critical Feminist Dialogues on Sex 
Education, Violence and Sexology: Between Agency, Pleasure, Shame and Pain” – A 
Conference for GEXcel Themes 4 & 5 “Sexual Health, Embodiment and 
Empowerment: Bridging Epistemological Gaps”, Arr: GEXcel, Linköpings universitet 
 
Lena Hedin 
9-11 september, 5:e Familjehemskonferensen i Göteborg . Arrangörer är några 
familjehemsenheter inom Göteborgs stad. Höll ett seminarium om 
familjehemsplacerade ungdomars skol-, kamrat- och fritidssituation baserat på den 
inskickade artikeln. 
 
Marcus Hertz 
28 januari 2009 – 30 januari 2009, ”Foranderlige mænd og maskuliniteter i ligestillede 
samfund? Changing men and masculinities in gender equal societies?” 
Roskilde Universitetscenter (Danmark). Presenterat paper: Man och socialarbetare – 
Bilder av män och manligheter i socialt arbete 

Liisa Husu 
14 februari 2009. Gender and gatekeeping of excellence in research funding: European 
perspectives. Inbjuden föredrag, konferensen GenderChange in Academia, Georg-
August University of Göttingen.  
 
23-24 mars 2009. The gender challenge in research funding. Inbjuden 
föredragshållare, Nordic conference (E)quality – gender equality in research, 
arrangerad av Norges forskningsråd, Norges utbildningsministerium m.fl, Oslo. 
 
8 april 2009. Gatekeeping and gender equality in the Finnish system. Inbjuden 
föredragshållare in Symposium Gender in academia, Radboud University Nijmegen. 
 
Maj 18-29, 2009. How to change university culture? Key note, Conference Women in 
academia, Aarhus universitet.  
 
Juni 11, 2009.  Nordic governmental initiatives to promote gender equality in science. 
Inbjuden plenary presentation vid Science in Japan forum on Women in science, Japan 
Society for the Promotion of Science, Washington D.C., USA. 
 
Augusti 5-8, 2009 Research funding in Europe through a gender lens. With Suzanne de 
Cheveigné. Föredrag, Sixth European Conference on Gender Equality in Higher 
Education, Stockholms universitet. 
 
Augusti 5-8, 2009. Beyond leaky pipelines, glass ceilings and sticky floors: on gender 
dynamics in academic careers. Inbjuden föredragshållare, Sixth European Conference 
on Gender Equality in Higher Education, Stockholms universitet. 
 
Augusti 26-27, 2009. European perspectives on the gender challenge in research 
funding. Inbjuden keynote presentation, NORWIP (Nordic Women in Physics) 
conference, University of Helsinki.  
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Oktober 22-23, 2009. Triple Minority At The Top: Cross-Cultural Perspectives on 
Top Women in Technological Research. Föredrag, International conference Leadership 
through the Gender Lens: Women, Men and Gender Equality in Organisations, 
Hanken School of Economics, Helsinki.  
 
November 28, 2009. Women in science and academia in Finland: relative advances 
and continuing contradictions. Föredrag, Franco-Finnish Workshop on Women in 
Academia, Science and Science Policy. Institut Finlandaise, Paris.   
 
November 28, 2009. The Gender Challenge in Research Funding: European 
perspectives Föredrag tillsammans med Suzanne de Cheveigné. Franco-Finnish 
Workshop on Women in Academia, Science and Science Policy. Institut Finlandaise, 
Paris.   
 
December 4, 2009. Three decades of gender equality promotion in higher education: 
the case of University of Helsinki. Presentation, International Conference Women’s 
Way into Science, EU-projekt PRAGES och Dipartimento per le Pari Opportunitá, 
Rom. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
26-27 mars, 3:e gemensamma Centers of Gender Excellence (CGEX) seminariet. Umeå 
universitet 
 
27-29 april, GEXcel Conference (Theme 2): Men and Masculinities, Moving on! 
Embodiments, Virtualities, Transnationalisations. Ordförande (tills med Richard 
Howson) i arbetsgruppen ” Theorising Men and Masculinities”. Linköpings 
universitet. 
 
15-17 juni, GEXcel Conference (kick-off for Theme 4-5): Critical Feminist Dialogues 
on Sex Education, Violence and Sexology: Between Agency, Pleasure, Shame and Pain 
(deltog 15-16 juni). Linköpings universitet. 
 
8-9 oktober, GEXcel Symposium (Theme 3): Specifying and Contextualizing the 
Orders of Distinction and the Recognition of Authority (deltog 8 oktober). Linköpings 
universitet. 
 
Gunnel Karlsson 
15-18 februari,  “Exploring the Past, Anticipating the Future”, konferens arrangerad 
av ISA, International Studies Association, i New York. Presenterat paper tillsammans 
med Erika Svedberg, Anna Temkina och Elena Zdravomyslova med titeln ”Feminist 
Ideas Travelling: Transnational Practices and Academic Collaboration in the Field of 
Gender Studies in Russia and Sweden”  
 
26-27 mars, 3:e gemensamma Centers of Gender Excellence (CGEX) seminariet. Umeå 
universitet 
 
1 juni, presenterat paper ”Statsrådet som vägrade niga. Ulla Lindströms politiska 
dagbok 1954-1967”, CFS seminarium, Örebro universitet. 
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4-7 juni, 7th European Feminist Research Conference: Gendered Cultures at the 
Crossroads of Imagination, Knowledge and Politics, Utrecht. Presenterat paper on The 
making of the Political Woman. 
 
11-12 november, 4:e gemensamma Centers of Gender Excellcence (CGEX) 
seminarium, Linköpings universitet. 
 
Christian Kullberg 
Annual Conference of the American Evaluation Association, November 11-15, 2009, 
Orlando, Florida, USA.  
 
Ann-Sofie Lennqvist Lindén 
26-28 november 2009 XVIII Nordiska Kommunforskarkonferensen, Åbo Akademi, 
Finland. Presenterat paper: ”Förvaltningschefer och professionalisering.” 
 
Ingrid Pincus 
4-6 juni, Atgender (Athena) annual Meeting 2009, University of Utrecht, Utrecht, 
Nederländerna, Workgroup 3 B. Paperpresentation: SWOT-follow up of Government 
Gender Equality Policy in Sweden 2006-2009. 
 
Anna Prestjan 
19-22 februari, PhoenixTN.net – European Thematic Network on Health and Social 
Welfare Policy. Konferens: Health and Welfare: diversity and convergence in policy 
and practice, PhoenixTN, University of Athens, Aten. Presentation av 
provinsialläkarprojektet: State’s Medical Experts in Local practice 
 
29 januari, Medicinhistoriska nätverket, Stockholms universitet. 
 
Sofia Strid 
Konferenser/seminarier med papers: 
9 september, Strid, S (2009) “The organisation and representation in the EU. The case of 
the European Women’s Lobby.” Avhandlingsmanuskript presenterat och försvarat vid 
Centrum for Feministiska Samhällsstudier, Örebro universitet. 
 
2-3 oktober, Strid, S (2009) “Intersectionality and gender based violence policy.” Paper 
presented at the QUING General Conference, Central European University, Budapest. 
 
2-3 oktober, Armstrong, Jo, Walby, Sylvia, and Strid, Sofia (2009) “Intersectionality and 
the quality of gendered employment policy.” Paper presented at the QUING General 
Conference, Central European University, Budapest. 
 
2-3 oktober, Walby, Sylvia, Armstrong, Jo and Strid, Sofia (2009) “Intersectionality 
and the quality of equality architecture in Britain.” Paper presented at the QUING 
General Conference, Central European University, Budapest. 
 
Konferenser/seminarier utan papers: 
12 februari, The hands on bit has to be more difficult: Emotion, materiality andthe 
construction of moral responsibility in Scottish abortion practice. 
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Keynote: Sian Beynon-Jones, ESRC Innogen Centre, University of Edinburgh. 
Centre for Gender and Women’s Studies, Lancaster University.  
 
26 februari, Ethnographic Fieldwork: Emotional Labour and the Workings of 
Internalised Presence. Keynote: Maruska Svasek, Queen's University, Belfast. 
Centre for Gender and Women’s Studies, Lancaster University.  
 
3 april, Emotional Labour Symposium  
Keynote speakers: Gail Lewis, Open University; Renata Salecl, University of Lubjana; 
Divya Tolia-Kelly, Durham University. 
Centre for Gender and Women’s Studies, Lancaster University.  
 
30 april, The Ins and Outs of Anglo-Saxonism: The Future of White Decline. 
Keynote: Vron Ware, Open University. 
Centre for Gender and Women’s Studies, Lancaster University.  
 
24 november, Revisiting 'A Global Sense of Place'.  
Keynotes: Doreen Massey & Andrew Sayer. 
Sociology Seminar Series, Lancaster university. 
 
Erika Svedberg 
9 februari, Karlshamn, InterGender Research School, Nina Lykke 
 
15-19 februari, ISA, New York (deltog med paper tillsammans med Gunnel Karlsson, 
Elena Zdravomyslova, Anna Temkina European University of Saint Petersburg) 
 
4-7 juni, Utrecht, 7th European Conference for Feminist Research, (deltog med paper) 
 
8-9 oktober, Statsvetenskapliga Förbundets Årsmöte, Örebro universitet, deltog som 
Facilitator av paper-seminarium i arbetsgruppen Internationell Politik, tillsammans 
med Anki Andersson (deltog med paper). 
 
Maria Törnqvist 
11-12 januari, “Tangoing Intimacy Beyond the Family”. Presentation vid Kyoto 
University Global COE Program: Reconstruction of the Intimate and Public Spheres 
in the 21st Century Asia i Kyoto, Japan.  
 
4-6 februari, “Troubling Romance Tourism. Reflections from an ethnographic work 
on tango travels to Buenos Aires.” Presentation vid konferensen Feminist Research 
Methods i Stockholm, 4-6 februari. 
 
5-6 mars, “Tangoing Intimacy. A dance culture of fluid affections and personal life 
beyond the family.” Presentation vid Sociologförbundets årsmöte i Uppsala.  
 
2-5 september, “A Sensual Economy of Emotions. Commodified connections in 
Argentine Tango”. Presentation vid The 9th Conference of the European Sociological 
Association (ESA), Lissabon.  
 
14-15 september, “Dirty Dollars. Negotiating the economy/intimacy conflict within 
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the emotional market of Argentine Tango”. Presentation vid Den kultursociologiska 
konferensen i Växjö. 
 
Berit Åberg 
9 mars, Presentation av paper “Män och omsorg: Om handlingsutrymme”, CFS, 
Örebro universitet. 
 
20 mars, Konferensen, Kön och arbete”. Stockholms universitet, Fas  
 
27 mars, Konferens “Men and Masculinities, Moving On! Embodiment, Virtualities, 
Transnationalisations”, Linköpings universitet, Gexel 
 
8-9 oktober, Symposium ”Distinctions and Authority. Nem trends in gender, Work 
and Power”. Linköpings universitet, Gexcel. 
 
22-23 oktober, “International Conference Leadership through the Gender Lens”, 
Helsingfors, Hanken School of Economics.  

Gästföreläsningar vid universitet och högskolor 
Marcus Hertz 
16 november 
Gästföreläsare Folkhälsovetenskapliga programmet vid Göteborgs Universitet, ”Men 
and Masculinities in public health”. 
 
Liisa Husu 
2 februari 
Sukupuolten tasa-arvo yliopistoissa ja tutkijanuralla, Jyväskylä universitet, 
ekonomiska fakultetet, kursen Kön och ledarskap.   
 
25 februari 
Gender in Academia: Careers, Structures and Cultures, Lund universitets 
ledarskapsutveckling AKKA.  
19 februari 
Gender in scientific careers: current challenges and visions for the future. IDECAT 
(Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for Sustainable Production) Network of 
Excellence: Gender, Science and Technology Workshop, Tekniska högskolan/Helsinki 
University of Technology. 
 
Anna G. Jónasdóttir 
18 mars 
Föredrag vid seminarium på Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ.  
”… och så ska jag anlägga ett genusperspektiv – men vad i hela friden är det?” 
 
Helena Magnusson 
10 november 
“A Uyghur Negation of Chinese State Repression? The role of alternative 
representations and symbolic oppositions”, Lunds Universitet, Centre for East and 
South-East Asian Studies 
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Ingrid Pincus 
13 oktober 
”Män, makt och jämställdhetsformers icke-implementering.” Karlstads universitet, 
Centrum för genusforskning, Högre seminarium. 
 
Erika Svedberg 
3 november  
Keynote anförande: ”Hur ska feminismen förhålla sig till krig?” Keynote vid konferens 
’Women and Violence’, arrangerad av Barbro Wijma och Katarina Swahnberg, 
GEXcel Linköpings universitet. 
 
Maria Törnqvist 
12-13 november 
”Ett ‘Thamgrepp’ om akademin – hur blev det?” Kortpresentation och paneldeltagare 
vid Den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor vid KI, 
Stockholm,  

Samverkan med det omgivande samhället 
Tobias Axelsson 
Föreläsning för gymnasieelever på Temaprogrammet, Wadköping utbildningscenter i 
Örebro om Kön och makt i januari 2009. 
 
Anna-Karin Frih 
Föreläsning inom kurs i Lokalhistoria, Arkiv Centrum Örebro: ”Från kurort till 
lasarett”  
 
Lena Gunnarsson 
Media 
Intervju i Nerikes Allehanda, 10 juni 2009, ”Kvinnliga doktorander mer utsatta för 
stress” 
Krönikör i Flamman 
Intervju i Nerikes Allehanda, 2 december 2009, s. 4-5, ”Kvinnor är inte så moderna – 
heller” 
 
Föreläsningar 
”Sova med fienden? Mellan förrädiska begär och feministiska ideal”, Bella, Örebros 
feministiska studentförening, 4 november 2009, Örebro universitet 
”Feminism och queer”, Ungdomens Nykterhetsförbund – utbildningsdag, 28 
november 2009, UNF, Örebro 
 
Liisa Husu 
Piilosyrjintä työpaikoilla ja tutkijanuralla. 30 januari 2009. Två föreläsningar vid 
ledarskapsutbildning och personalutbildning för Meteorologiska Institutet i Finland.  
 
Naiset tutkijanuralla ja tiedepolitiikan vaikuttajina. 27 april 2009. Tammerfors 
universitet, Akademiska kvinnors förening i Tammerfors, Finland.  
Gender and leadership, 1 december 2009. Föredrag för norska polisledare på 
studiebesök vid Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Finland.  
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Kvinnors historia i finsk statsförvaltning, seminarium ”Mitä virkaa – naisia 
valtionhallinnossa” den 3 oktober 2009 i Helsingfors, organiserad av Delegationen för 
jämställdhetsärenden med flera ministerier; medlem och rådgivare i förberedande 
gruppen. 
 
Intervjuad som sakkunnig för föreberedelsen av Finlands regerings jämställdhets-
redovisning 2010.  
 
Styrelsemedlem, SATY, Finlands akademiska forskarförening rf.  
 
Intervjuats i Research Europe; Forska; Lääkärilehti - Finska Läkartidning; TV-Nytt 
(Finland); NIKK news; Hanken Alumntidskrift.  
 
Anna G. Jónasdóttir 
Intervjuad för Nerikes Allehanda 16 mars (Malin Dahlberg). Artikel publicerad i NA 
29 mars. 
 
Intervjuad för Aftonbladet Söndag (Annika Marklund). Reportage publicerat 31 maj – 
1 juni. 
 
Gunnel Karlsson 
Deltagit i paneldebatt 8 mars om Vad som hänt efter utredningen Varannan 
Damernas, Kulturhuset, Örebro 
 
Föreläsning 4 april om Kvinnors separat organisering för SSU, ABF-huset, Stockholm 
 
Deltagit i paneldebatt i maj om ”120 års historia – Men finns det en morgondag?” 
Stadsbiblioteket, Örebro. 
 
Föreläsning 23 november om ”Klavertramp, grodor och fadäser. Om statsrådet Ulla 
Lindström, genuskrockar och förlorad manlighet”, Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. 
 
Ingrid Pincus 
Föreläsning 18 februari: Manliga ledares motstånd till jämställdhetsreformer.  
FIU- LO-forbundenes uddannelsessamarbejde, Köpenhamn. 
 
Föreläsning 14-17 september: An historical overview of the development of United 
Nations’ steering instruments regarding women’s rights and the issue of gender based 
violence.  
Work shop: Gender based violence 
Regional project of Statistics Sweden and Sida, Sarajevo, Bosnien 
 
Erika Svedberg 
Kvinnodagen 8 mars, Socialdemokratiska kvinnor i Örebro. ”Kön, krig och militär.” 
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Uppdrag vid fakultetsopposition, i betygsnämnd eller 
vid disputation 
Liisa Husu 
Medlem i bedömningskommittén för doktorsgrad, Radboud University Nijmegen, 
Holland, Marieke van den Brink (doktorsavhandling godkänt 8.4.2009).  
 
Anna G. Jónasdóttir 
Betygsnämnd, Örebro universitet, statskunskap, 2009-12-04.  
Anders Urbas, Den svenska valforskningen. Vetenskapande, demokrati och 
medborgerlig upplysning 
 
Göteborgs universitet, genusvetenskap, 2009-12-12. 
Kerstin Alnebratt, Meningen med genusforskning så som den framträder i 
forskningspolitiska texter 1970-2000. 

Sakkunnig- och refereeuppdrag 
Liisa Husu 
Medlem, editorial board, Sociology Compass.  
 
Reviewer för följande tidskrift: European Journal of Women’s Studies; Gender, Work, 
and Organization; Journal of Higher Education Policy and Management; Science 
Studies 
 
Reviewer for EISTA 2009, 7th International Conference on Education and Information 
Systems, Technologies and Applications. 
 
Christian Kullberg 
Sakkunnigbedömning, lektorat, Malmö högskola.  
 
Anna Prestjan 
Peer review-uppdrag 
Journal of Men, Masculinities and Spirituality 2009, peer review på två artiklar. 
 
Erika Svedberg 
Refereeuppdrag för Journal for Critical Studies of Men and Maculinities 
Refereeuppdrag för ISA Compendium 
Sakkunniguppdrag för Vetenskapsrådets publikationsnämnd 

Administrativa och förtroendeuppdrag inom Örebro 
universitet 
Centrum för feministiska samhällsstudier har sedan 2004 haft en ordinarie 
representant och suppleant i Örebro universitets jämställdhetsråd. 
 
Tobias Axelsson 
Viss administration åt CFS, GI och genusvetenskap. 
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Elinor Brunnberg 
Ledamot i Örebro universitets jämställdhetsråd för CFS 
Ledare för forskargruppen ICU – I see You, som är en forskargrupp som arbetar med 
barns och ungdomars rättigheter och då även ur ett genusperspektiv. 
 
Charlotte Fridolfsson 
Studierektor för forskarutbildningen i statskunskap 
 
Lena Gunnarsson 
Ledamot i HS fakultetsnämnd (vårterminen). 
Administrativ assistent, GEXcel. 
 
Liisa Husu 
Genusforskningsinstitutet, Örebro universitet och Linköpings universitet, 
styrelsemedlem.  
GEXcel, styrelsemedlem. 
 
Gunnel Karlsson 
Studierektor genusvetenskap 
Akademisk koordinator, GEXcel 
 
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 (uppdrag slutfört vid halvårsskiftet). 

Övriga uppdrag 
Sara Frödén 
Ht 2009 – vt 2010 Ansvarig för Skolverkets uppdragsutbildning (fortbildning för 
lärare): ”Jämställdhet i skolan- skolpraktik och forskningsperspektiv”, 7.5 hp på 
Örebro Universitet. 
 
Lena Gunnarsson 
Sekreterare och sedan ledamot i Doktorandsektionens styrelse. 
 
Liisa Husu 
Rapportör för Europeiska Kommissionens expertgrupp Gender and excellence i 
forskningsfinansiering; EU-rapport Gender Challenge in Research Funding, 2009. 
Expert för EU:s forskningsdirektorat för konferensen Stocktaking 10 years of EC 
activities of women in science i Prag, maj 2009. 
 
External Adviser och Member of the Advisory Committee, EU FP7-SCIENCE-IN-
SOCIETY-2007-1 Coordination and Support action project 217843: MOTIVATION 
– Promoting positive images of Science, Engineering and Technology in young people, 
2008-2009.   
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Medlem, Advisory Board, 7th European Feminist Research Conference, Utrecht, June 
4-7, 2009.  
 
Huvudorganisatör, och organisationskommittémedlem samt sessionsordförande, 
International conference Leadership through the gender lens. Women, men and gender 
equality in organisations, organiserad av Hanken School of Economics, Helsinki 
School of Economics and University of Jyväskylä, vid Hanken, Helsingfors, Finland, 
October 22-23, 2009.  
 
Medlem of Scientific Committee, Second PROMETEA conference The Scientific and 
Technological Careers of Women and Men, UNESCO, Paris, 25-26November, 2009.  
 
Medlem, Universitetskollegiet, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland.  
 
Medlem i styrelsen, stödföreningen för Naisten tiedesäätiö (Kvinnors vetenskapsfond), 
Finland.  
 
Anna G. Jónasdóttir 
Ledamot i valberedningen för Sveriges genusforskarförbunds (SGF) styrelse inför 
årsmötet i augusti 2009 
 
Gunnel Karlsson 
Kassör i Sveriges Genusforskarförbund 
Ledamot av Kvinnofolkhögskolans i Göteborg stiftelsestyrelse 
 
Ingrid Pincus 
Styrelseuppdrag i UNIFEM, Örebro   
Styrelseuppdrag Örebro Mansmottagning 
 
Sofia Strid 
Ledamot/doktorandrepresentant i styrelsen för Institutet för tematisk genusvetenskap 
(Örebro-Linköpingbaserade Genusforskningsinstitutet/GI). 
 
Erika Svedberg 
Ledamot i styrelsen för Institutet för Genusforskning  
 
Berit Åberg 
Kommentator på Johannes Fäldts, doktorand i Socialt arbete, mittseminarium den 16 
juni.  
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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 

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 (CFS) – var en arbetsenhet från början av 1990-talet med 
sin organisatoriska hemvist vid Samhällsvetenskapliga institutionen. Idag är CFS en 
mångvetenskaplig och ”tvär-akademisk” forskningsmiljö, organisatoriskt 
hemmahörande vid HumUS-akademin. 
 
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 samlade under många år forskare och studenter från 
olika discipliner samlats för att tillsammans med inbjudna svenska och utländska 
föreläsare diskutera nyare forskning. Seminarieserien koncentrerades till olika teman, 
så har t.ex. teorier om kärlek och vetenskap, mansforskning samt kunskapsproduktion 
och kön uppmärksammats. Forum hade även interna arbetsseminarier som i första 
hand ägnades 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 
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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. 

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 
kvinno-förbundets 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. 
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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. 
 
Anna Prestjan (2004) Att bota en drinkare. Idéer och praktik i svensk alkoholistvård 
1885-1916 
 
Charlotte Fridolfsson (2006) Deconstructing Political Protest. 
 
Anna-Karin Frih (2007) Flickan i medicinen - ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930. 

Genusvetenskapens avhandlingsserie 
Sofia Strid (2009) Gendered Interests in the European Union. The European Woman’s 
Lobby and the Organsiation and Representation of Women’s Interests. Örebro Studies 
in Gender Research no 1. 

CFS:s skriftserie  
Nr 1: Kerstin Westerlund-Shands (1992) Awakening Women. North American 
Women Writers of the Twentieth Century  
 
Nr 2: Anna G. Jónasdóttir och Gunnela Björk (red) (1994) Teorier om patriarkatet. 
Betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer. 2:a bearbetade upplagan 2003.  
 
Nr 3: (1993) Politics. A Power Base for Women? Report from a Conference in 
Örebro, Sweden, May 12-16, 1993.  
 
Nr 4: Ingrid Pincus (1995) Varför lämnar kvinnor kommunalpolitiken?  
 
Nr 5: Ingrid Pincus (1997) Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer 

CFS:s rapportserie  
Nr 1: Ingrid Pincus (1998) Från kvinnofrågor till könsmaktstruktur. Den svenska 
jämställdhetspolitikens utveckling 1972-1997.  
Nr 2: Catriona Burness (1999) A Swedish Exclusive? The ”Support Stockings” and 
Increasing Women´s Parliamentary Representation in Sweden.  
Nr 3: Elinor Brunnberg & Kristina Larsson Sjöberg (2004) Om barndom och kön. 
Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete 1980-2003.  
Nr 4: Kathleen B. Jones (2004) Lectures on Democracy.  

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. 
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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 – vt 02 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  
 
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 
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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). 
 



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 2009 

 
 CFS GEXcel GI 
Måndag 26 
januari 

Seminarium:  
Elinor Brunnberg, docent i socialt 
arbete, ”Sexuality of 15/16-year-old 
boys and girls with and without a 
disability Mental health, substance 
use and exposure in school” 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Onsdag 4 
februari 

 Board meeting,  
Kl. 12.00-16.00, Linköping 
universitet 

 

Måndag 9 
februari 

Seminarium: 
Maria Bäckman, FD i etnologi, 
Uppsala universitet, presenterar 
sin forskning om 
”Samlevnadsundervis-ning i den 
svenska gymnasieskolan”. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 
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 CFS GEXcel GI 
Måndag 23 
februari 

Seminarium: 
 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Måndag 9 
mars 

Seminarium: 
Berit Åberg, FD i genusvetenskap, 
”Män och omsorg: Om 
handlingsutrymmen”. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Onsdag 11 
mars 

 Seminar:  
Fataneh Farahani, Marina Blagojevic.
Linköpings universitet 

 

Måndag 23 
mars 

Seminarium: 
Tobias Axelsson, doktorand i 
genusvetenskap, presenterar ett 
avhandlingskapitel. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Torsdag 26-
fredag 27 
mars 

 Internal seminar with all three 
Excellence Centres: 
Linköping/Örebro, Umeå and Uppsala
Lunch-lunch, Umeå University 
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 CFS GEXcel GI 
Tisdag 31 
mars 

  

Styrelsemöte,  
Kl. 13.00-15.00, F2240, Forumhuset, 
Örebro universitet 
Lunch 12.00-13.00 
Postseminarium: Liisa Husu, 
Rapporteur, Expert Group on Gender 
and Excellence, The Gender Challenge 
in Research Funding, Kl. 15.00-16.00, 
F2240, Forumhuset 

Måndag 6 
april 

Seminarium: 
Anna Forssell, doktorand i socialt 
arbete, presenterar del av 
avhandlingsarbete. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Måndag 20 
april 

Seminarium: 
Tina Mattsson, Högskolan i 
Kalmar, presenterar sin 
studie/avhandling ”I viljan att 
göra det normala. En kritisk studie 
av genusperspektiv i 
missbruksvården.” 
Kl. 15.00-17.00, F103, 
Forumhuset 

  

Måndag 27 
april-onsdag 
29 april 

 Conference:  
”Men and Masculinities, Moving On! 
Embodiments, Virtualities, 
Transnationalisations”. 
Linköpings universitet 
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 CFS GEXcel GI 
Måndag 4 
maj 

Seminarium: 
Liisa Husu, gästprofessor 
genusvetenskap, Gender 
Explorations on Europe: Gender 
and Science on the European 
Agenda. 
Sofia Strid, doktorand i 
genusvetenskap, The Quality of 
Gender Equality+ Policy: The 
challenges of working on a 
European Union research project. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Tisdag 5 maj  Symposium: 
Christine Beasley, David Bell, Nil 
Mutluer, PK Vijayan 
Men/masculinities, Transnational, 
Spatial, Virtual: Hegemony, power 
and deconstruction? 
Linköpings universitet 

 

Tisdag 12 
maj  

 Scholars and colleagues open (post-
conference) seminar (no papers 
Linköpings universitet 

 

Måndag 18 
maj  

Seminarium: 
Erika Svedberg, lektor i 
genusvetenskap. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Onsdag 20 
maj  

 Karen Gabriel  

53 
 



 CFS GEXcel GI 
Tisdag 26 
maj 

  Styrelsemöte,  
Kl. 13.00-16.00, Linköping 
Lunch 12.00-13.00 

Måndag 1 
juni 

Seminarium: 
Gunnel Karlsson, lektor i 
genusvetenskap. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Måndag 15 
juni-onsdag 
17 juni 

 Conference: ”Sexual Health, 
Embodiment and Empowerment. 
Bridging Epistemological Gaps”. 
Linköpings universitet 
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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 2009 

 
 CFS GEXcel GI 
Fredag 21 
augusti 

  GI-styrelsens arbetsgrupp,  
telefonmöte kl 13.00 

Fredag 28 
augusti 

 GEXcel Board meeting, Linköpings 
universitet 
Kl. 12.00-16.00, Delfi 

 

Onsdag 9 
september 

Seminarium: 
Sofia Strid, doktorand i 
genusvetenskap, lägger fram sitt 
avhandlingsmanus, “The 
organisation and representation of 
women’s interests in the European 
Union”.  
Kommentator: Docent Daniel 
Naurin, Statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs 
universitet. 
Kl. 13.00-15.00, F2240, 
Forumhuset 

  

55 
 



 
 CFS GEXcel GI 
Onsdag 9 
september 

Handledarkollegiets 
sammanträde. 
Kl. 15.00-17.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Måndag 14 
september 

Seminarium: 
Lena Gunnarsson, doktorand i 
genusvetenskap, presenterar ett 
avhandlingskapitel, ”The Dialectic 
of Love Power”. 
Kl. 14.00-16.00, F2126, 
Forumhuset 

  

Torsdag 17 
– fredag 18 
september 

CFS arbetsmöte, Sundbyholm, 
lunch-lunch. Särskilt program 
kommer! 

  

Måndag 21 
september 

Seminarium: 
Liisa Husu leder uppföljning av 
vårens kurs ”Scientific writing and 
publishing in gender studies”. 
Kl. 14.00-16.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Måndag 5 
oktober 

Seminarium: 
Anna Prestjan, FD i historia och 
utredningssekreterare, Örebro 
universitet, presenterar sin nya 
bok ”Präst och karl, karl och 
präst – kristen manlighet i tidigt 
1900-tal”. 
Kl. 14.00-16.00, F2126, 
Forumhuset 
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 CFS GEXcel GI 
Torsdag 8 -
fredag 9 
oktober 

Symposium GEXcel Theme 3: 
“Distinctions and Authority: specifying anmd Contextualizing the Orders 
of Distinction and the Recognition of Authority”. För info, se GEXcels 
hemsida. 
Anmälan senast 1 september till: coordinator@genderexcel.org 

 

Måndag 19 
oktober 

Seminariet inställt!   

November  Under november och början av december kommer ett antal seminarier att anordnas vid Linköpings universitet inom 
ramen för GEXcel. För mer information se http://www.genderexcel.org/node/213 

Måndag 2 
november  

Besök från Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg. Närmare information har gått ut per mail. 
Kl. 11.30-14.00, besöket inleds med lunch. Hela arrangemanget, inklusive lunchen, äger rum i F133. 

Måndag 2 
november  

Seminarium: 
Tobias Axelsson, doktorand i 
genusvetenskap, presenterar ett 
avhandlingskapitel, Mötesplatser 
för föräldrar – en typologi och 
forskningsöversikt”. 
Kl. 14.00-16.00, F2126, 
Forumhuset 

  

Onsdag 11 - 
torsdag 12 
november 

 4th internal seminar with all three 
Excellence Centres: Linköping/Örebro, 
Umeå and Uppsala, Linköping 
University 
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 CFS GEXcel GI 
Måndag 16 
november 

Seminarium: 
Karin Kullberg, doktorand i 
socialt arbete, Göteborgs 
universitet, presenterar sitt 
avhandlingsarbete ”Man hittar sin 
nisch – om mäns och kvinnors 
karriär i socionomyrket”. 
Kl. 14.00-16.00, F2240, 
Forumhuset 

  

Måndag 7 
december  

Maria Törnqvist, fil.dr i sociologi, presenterar delar ur pågående forskning 
om tangoturism. Kommentator: Fil.dr Katarzyna Kosmala, gästforskare vid 
Linköpings universitet, som också kort berättar om sin forskning om 
sexuellt våld 
Kl. 14.00-16.00, F2126, Forumhuset 

 

Måndag 14 
december  

 GEXcel Board Meeting, Örebro 
universitet 
Kl. 13.00-17.00, F2240, Forumhuset 

 

Tisdag 15 
december 

  Styrelsemöte, Örebro universitet. 
Kl. 13.00-17.00, F2240, Forumhuset, 
Lunch 12.00-13.00 

Fredag 18 
december 

Sofia Strid spikar sin avhandling, 
“The organisation and 
representation of women’s 
interests in the European Union”. 
Kl. 9.30, Forumhusets entré 

 

Fredag 15 
januari 

Disputation (prel.) Sofia Strid, 
“The organisation and 
representation of women’s 
interests in the European Union”. 
Kl. 13.00, Hörsal F, Forumhuset 
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Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) är en 
mångvetenskaplig forsknings- och 
forskarutbildningsmiljö där 17 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 
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