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Om sekretariatet 
Nationella sekretariatet för genusforskning är en nationell enhet vid Göteborgs 
universitet. Vi arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om 
genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Vårt uppdrag 
från regeringen innefattar att vara en plattform för samtal inom svensk 
genusforskning, samt bedriva populärvetenskaplig förmedling av forskningens 
resultat. Genom analys och forskningsbaserad kunskapsproduktion ska 
sekretariatet stärka och utveckla genusforskningens villkor och dess 
forskningspolitiska förutsättningar. Sekretariatet är en projektorganisation som 
utöver vårt övergripande uppdrag från regeringen har flera tidsbegränsade projekt. 
I denna verksambetsberättelse beskriver vi de aktiviteter som sekretariatet 
genomfört inom ramen för vårt grunduppdrag. De tidsbegränsande uppdragen 
berörs i korthet, i övrigt hänvisas till respektive verksamhetsberättelse.  
 

Verksamhetsåret i korthet 
År 2016 inleddes med en nylansering av sekretariatets webbplats för ökat 
genomslag och räckvidd. Webbplatsen utökades också med flera nya 
kunskapssektioner och texter. Här kan särskilt nämnas en helt ny ordlista på för 
närvarande 28 ord av relevans för genusfältet, som redan är en av de mest 
klickade sektionerna på webbplatsen. I år nådde vi för första gången över 10 000 
unika besökare per månad. Ytterligare ett rekord slogs då vi arrangerade g-
konferensen g16, en nationell genusforskningskonferens som i år lockade nästan 
400 anmälda, mot tidigare års 200 respektive 300 medverkande. Därtill gav 
sekretariatet ut den femte och sista delen i skriftserien om genusvetenskap, som 
fokuserade på genusvetenskapliga ord och begrepp. Sekretariatet har också lagt 
mycket fokus på att nära följa, bevaka och analysera den forskningspolitiska 
arenan och forskningens villkor, samt upprätthålla vår täta och nära dialog med 
genusforskarsamhället. 
 
Året har också inneburit mycket fokus på, och aktivitet inom, sekretariatets nya 
uppdrag att stötta jämställdhetsintegrering i akademin. Uppdraget rivstartade med 
ett expertseminarium för att sätta ramarna för programmet, vilket följdes upp med 
besök hos samtliga ledningsgrupper på landets 33 lärosäten under hösten. 
Parallellt intensifierades uppdraget att jämställdhetsintegrera myndigheter, som 
under 2016 omfattat stöd till totalt 60 myndigheter. Därtill har sekretariatet 
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genom vårt nordiska uppdrag NIKK bland annat tagit fram en film för att 
marknadsföra den nordiska jämställdhetsfonden som vi administrerar på uppdrag 
av Nordiska ministerrådet, samt genomfört ett antal omfattande satsningar på 
NIKK:s webbplats. Sekretariatet har under året också arbetat nära våra nordiska 
och europeiska samverkanspartner, samt deltagit på relevanta konferenser och 
seminarier.  
 

Organisationsutveckling  
Sekretariatets mål är att bli en flexibel uppdragsorganisation. Vi har efterfrågad 
kompetens och har utvecklat arbetsmetoder som flera av våra nuvarande 
uppdragsgivare uppskattar och önskar mer av. Vi har därför fortsatt att finslipa 
den organisationsförändring och utveckling som initierades 2015. På så sätt har 
olika roller och forum för dialog och beslut internt förtydligats. Under året togs en 
organisationsskiss med tillhörande beskrivning fram, samt skrivningar som 
preciserar rollerna medarbetare, verksamhetsledare, strategiska funktioner för hela 
sekretariatet samt föreståndare.  
 

 
 
Vi har bestämt hur centrala, tvärande och återkommande mötesplatser som 
husmöten och arbetsplatsträffar, ledningsgrupp och samråd ska fungera. Allt i 
syfte att skapa en organisation som kommunicerar och samverkar internt så att 
sekretariatets samlade kompetens och resurser används på bästa möjliga sätt. 
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Verksamhetsplaneringen har blivit tydligare vad gäller mål och långsiktighet, och 
vi fortsätter att arbeta med den målmatris som ligger som en grund för hela 
organisationsutvecklingen. För de olika uppdragen (interna och externa) har egna 
aktivitetsplaner upprättats. 
 
Vår ambition är fortsatt att integrera arbetsmiljö, miljö och jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor i våra verksamhets- och aktivitetsplaner. Under hösten 
skickades en intern enkät ut för att få inspel till arbetet med jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. Vi fortsätter detta arbete under 2017 i samspel med 
Göteborgs universitets generella arbete på området.  
 
Våra lokaler är fortsatt temporära med ett tidsbegränsat kontrakt. Kontoret på 
Övre Husargatan 36 fungerar förhållandevis väl och har den flexibilitet vi saknade 
tidigare. Vi kan erbjuda praktikplatser och också skapa nya tillfälliga 
kontorsplatser med kort varsel. Vi har nu även tillgång till mötesrum i den 
utsträckning som verksamheten kräver.  
 

Kommunikationssamordning 
Sekretariatet genomförde under föregående år ett allomfattande arbete med att ta 
fram en ny kommunikationsstrategi, grafisk profil samt avsändaridentitet för att 
bättre spegla den verksamhet sekretariatet är idag. 2016 stod för en mer operativ 
fas som dels präglades av lanseringen av vår nya webbplats under årets början, 
men också av att administrativa rutiner klargjordes och inkorporerades i 
verksamheten, och nya rutiner för kommunikation infördes. För att effektivisera 
introduktionen för nyanställda, men också harmonisera och kvalitetssäkra 
sekretariatets externa insatser togs ett internt dokument fram; verksamhetsstödet 
Genusguiden. I Genusguiden listas alla våra rutiner inklusive checklistor inför till 
exempel arrangemang, utskick av nyhetsbrev och dylikt.  

 
Webbplatsen genus.se  
I början av mars lanserades sekretariatets nya webbplats, kompletterad med flera 
nya kunskapssektioner som tagits fram under föregående år. Under året utökades 
webbplatsen succesivt med flera nya kunskapstexter om bland annat 
jämställdhetsintegrering och forskningens villkor samt med en ordlista 
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innehållande 28 korta texter. Webbplatsen har ett förbättrat tekniskt utförande 
som bland annat inkluderar ett kategoriseringssystem, vilket gör att vi enklare kan 
lyfta fram relaterat material och tipsa vidare. Biblioteket byggdes om för att på ett 
bättre sätt strukturera och synliggöra vårt omfattande material. Webbplatsen har 
också ett tydligt redaktionellt fokus, där vi bland annat arbetar med den nya 
formen ”noterat” som består av kortare notiser. Detta innebär att sekretariatet 
kan vara mer aktuella än tidigare och skicka ut kortare nyheter och tips. Ett 
digitaliseringsprojekt genomfördes också för att tillgängliggöra alla porträtt av 
genusforskare, som skrivits sedan 1999. Det resulterade i att en porträttserie med 
59 porträtt nu ligger på webbplatsen. Antalet besökare på webbplatsen ökar 
kontinuerligt och har under året nått över 10 000 besök i månaden, vilket är 
rekordsiffror för genus.se. Alla nyheter översätts till engelska och i princip allt 
material är översatt till den engelska motsvarigheten genderinsweden.se.  
 

 
Startsidan för www.genus.se.  

Sekretariatet skickar ut nyhetsbrev från genus.se varannan vecka, samt en gång i 
månaden från den engelska webbplatsen. Nyhetsbrevet Genusforskaren skickas mer 
eller mindre månadsvis och riktar sig specifikt mot genusforskare och aktörer på 
fältet. Sekretariatet har flera kanaler i sociala medier. Nytt för 2016 är ett engelskt 
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facebook-konto, då vi i takt med våra nya uppdrag på framför allt 
jämställdhetsintegreringsområdet har märkt ett ökat internationellt intresse.  

 
Databaser 
Sekretariatet driver tre databaser tillsammans med Kvinnsam vid Göteborgs 
universitetsbibliotek; databasen Gena som samlar avhandlingar med 
genusperspektiv, Greda, där genusforskare presenterar sig själva samt Jämda, en 
databas med hänvisningar till litteratur om jämställdhet.  
Tillsammans med det nordiska informationsnätverket NING driver sekretariatet 
(genom uppdraget NIKK) tre samarbetsportaler som baserar sig på samma 
databas. Portalerna samlar arrangemang, forskningsutlysningar samt lediga jobb i 
framför allt Norden men även internationellt.  
 

Främja genusforskning  
Sekretariatet har under året genomfört omvärldsbevakning, kunskapsfördjupning 
och en rad riktade aktiviteter för att bidra till främjandet av svensk genusforskning 
i att nationellt perspektiv, utveckla forskningens villkor och kunna delta i samtalet 
om den europeiska forskningspolitiken. 

 
Under 2015 författade sekretariatet i samverkan med Sveriges genusvetenskapliga 
forskningsmiljöer en skrivelse till regeringen med förslag på reformer för att 
stärka jämställdhet och genus i forskning. Under 2016 har sekretariatets 
representant i forskningsministerns Expertråd för jämställdhet i akademin fortsatt 
driva dessa frågor.  I den nya forskningspropositionen som presenterades i 
november har särskilda satsningar på jämställdhet i akademin fått en framträdande 
roll. 
 
Under året har arbetet med att sprida kunskaperna om forskningsfinansiering, 
jämställdhet och genus intensifierats. Forskningsöversikten Fördelning eller 
förfördelning? från 2015 har bland annat använts som underlag i en 
kompetenshöjande kurs för handläggare på Formas, Forte och Vinnova.  
  
Två insatser har riktats mot forskningssamordnare och rådgivare på Grants 
offices i Sverige och i Europa; dels ett föredrag på en nationell nätverksträff för 
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forskningsrådgivare vid Borås högskola, dels en paperpresentation om genus i 
forskningsansökningar på EARMAs årliga konferens för forskningsrådgivare i 
Europa som 2016 ägde rum i Luleå. 
 
Under hösten har sekretariatet tillsammans med föreningen Unstraight Museum 
och Historiska museet i Stockholm utarbetat en ansökan om nätverksstöd från 
Riksantikvarieämbetet. Syftet med nätverket är att stärka samverkan mellan 
museisektorn och den kritiska genus- och kulturarvsforskningen i Sverige. 
Ansökan beviljades och nätverket etableras under början av 2017.  
 
Sekretariatets medarbetare Kerstin Alnebratt, Fredrik Bondestam och Kajsa 
Widegren är inbjudna som gästredaktörer för TGV:s temanummer om 
kunskapandets villkor, planerat att publiceras i september 2017. 2016 års arbete 
handlade om att utforma ett ”call for abstract”, selektion av abstracts, kontakt 
med de utvalda artikelskribenterna och med presumtiva granskare. 
 
Vi har under 2016 även inkommit med svar på följande remisser:  

• Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m., SOU 2015:103 
• Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29 
• Föräldraledighet för statsråd?, SOU 2016:20  
• Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32 
• Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningar, 

Fi2016/03741/BATOT  
 

g16 – nationell genusforskningskonferens 
En av årets största och viktigaste aktiviteter inom ramen för vårt uppdrag att 
främja genusforskning var att genomföra den nationella genuskonferensen g16. 
Planering för årets genusforskningskonferens påbörjades under verksamhetsåret 
2015 med inledande förankring och dialog med värduniversitet Linköpings 
universitet. Under 2016 arbetade vi med programplanering, samverkansprogram 
for konferensen, ansökningar om bidrag, planering av keynotes, etcetera. 
Sekretariatet deltog i den vetenskapliga kommittén, men också i 
arrangörskommittén. Under hösten intensifierades kommunikationsarbetet för 
g16. En kommunikationsplan upprättades, målgrupper identifierades och 
kärnbudskap formulerades. Genus.se publicerade intervjuer och en ”signerat”-text 
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med konferensens huvudtalare samt arbetade fram en ambitiös, tvåspråkig 
programbok. Konferensen hade närapå 400 registrerade deltagare och bevakades 
av flera media. Utvärderingarna från deltagarna var överlag mycket positiva, 
särskilt det faktum att vi lyckades få till möten mellan forskare, praktiker och 
studenter betonades. 
 

 
Maja Lundqvist, projektledare för g16 öppnar konferensen.  

Under konferensen deltog sekretariatet med två egna programpunkter; dels en 
paneldiskussion om den nya forskningspropositionen (till vilken vi också 
sammanställde en ”think piece” med kritiska perspektiv på forskningspolitiska 
villkor i akademin), dels en paperpresentation med några resultat från 2015 års 
dialogturné till genusvetenskapliga forsknings- och undervisningsmiljöer. 

 
 
 
 
Nordisk och internationell samverkan  
Sekretariatet har aktivt bevakat och även bidragit till utformningen av ett nordiskt 
forskningsprogram om jämställdhet i akademin, administrerat av Nordforsk och 
finansierat av flera nordiska forskningsråd. Vidare har vi varit sakkunniga i Norges 
forskningsråds utlysning av BALANSE-programmet – ett forskningsprogram som 
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ska stärka jämställdheten i norska högskolor – samt medverkat som experter vid 
Forskningsrådets seminarium i juni om utmaningar för forskningsfinansiärer kring 
kön och forskning. Därtill har flera samverkansmöten skett med Forskningsrådet, 
Kilden, KiF-kommittén och andra nordiska aktörer om pågående och framtida 
insatser för att stärka integrering av jämställdhet och genus inom forskning  
i Norden. 
 
Sekretariatet har på ett flertal vis bidragit till att stärka betydelsen av jämställdhet 
och genus i EU:s ramprogram för forskning Horisont 2020. Några exempel på 
konkreta aktiviteter är vår aktiva representation dels i den nationella 
referensgruppen för Swafs, Science with and for Society, dels i SiS-nets 
expertgrupp för Swafs på EU-nivå. Den senare har inneburit deltagande i 
expertmöten och onlinediskussioner om integrering av RRI, genus, open access 
och etik i Horisont 2020.  
 
Sekretariatet deltar också med representanter i flera relevanta nordiska och 
europeiska nätverk och arbetsgrupper.  
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Uppdrag och projekt 
 

Pilot – Jämställdhetsintegrering på Göteborgs 
universitet, JiGU 
Under året fortsatte arbetet som inleddes 2014 med att utveckla en pilotsatsning 
för jämställdhetsintegrering av Göteborgs universitet. Insatser har främst skett 
genom stöd till universitetsledningen när det gäller prioritering, inventering och 
organisering av arbetet. Vidare har flera nyckelprocesser startats upp i olika delar 
av verksamheten; från analyser av övergripande styrdokument och styrkedjor till 
aktivt arbete vid särskilt utsedda pilotinstitutioner, i vissa delar i samverkan med 
Chalmers. Fokus under 2016 har framför allt varit organisering av arbetet och 
prioritering av olika avgränsade insatser; styr- och ledningsprocesser, finansiering 
och fördelning av forskningsmedel, särskilda bedömnings- och 
rekryteringsprocesser, organisering av och innehåll i utbildningsprogram, 
kommunikations- och stödfunktioner, samt nämnda pilotinstitutioner. Vi har även 
arbetat för en starkare sammanlänkning mellan JiGU och JiHU genom intern 
organisering och utveckling i syfte att stärka kunskapsinnehållet i båda uppdragen. 
Det arbetet kommer fortsätta under 2017 och då även inbegripa samorganisering 
med JiM.  

 
Jämställdhetsintegrering i högskolor och 
universitet, JiHU 
Under 2016 har sekretariatet startat upp, organiserat och utvecklat stödfunktionen 
till regeringsuppdraget JiHU – Jämställdhetsintegrering av Högskolor och 
Universitet. Uppdraget sträcker sig från 2016-2018 och innefattar samtliga statliga 
lärosäten inklusive Chalmers och Högskolan Jönköping. Arbetet med 
stödfunktionen, som finansieras med fem miljoner kronor årligen, har främst 
inneburit att utveckla en verksamhetsanpassad och forskningsbaserad modell för 
problembaserad jämställdhetsintegrering av högskolesektorn. Bland annat har vi 
tagit fram konkreta kunskapsunderlag till denna modell och producerat 
vägledningsmaterial till lärosätenas arbete med organisering och implementering 
av jämställdhet. Parallellt har vi byggt upp en operativ stödfunktion genom intern 
omorganisering och rekrytering av nya kompetenser.   
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Exempel på konkreta aktiviteter som genomförts inom ramen för stödfunktionen: 
   

• Besök hos och dialoger med samtliga lärosätesledningar om pågående 
probleminventeringar och prioriteringar i uppdraget.  

• Ett flertal samordnarträffar med av lärosäten utsedda samordnare för 
uppdraget med fokus på frågor om probleminventering, prioritering, 
organisering och implementering. 

• Upprättande av helpdesk för uppdraget, webbutveckling i form av 
tillgängligt stödmaterial och andra resurser, samt distribution av 
nyhetsbrev och andra kommunikationsstrategiska insatser.  

• Expertsamtal med svenska forskare inom området jämställdhet och 
akademin. 

• Medverkan på flera nationella och internationella seminarier och 
konferenser, regelbundna möten med nyckelaktörer inom 
högskolesektorn, samt deltagande i nationella expertgrupper för 
jämställdhet i utbildning och forskning. 

• Kontinuerliga dialoger med Utbildningsdepartementet och särskilt utsedda 
referensgrupper för uppdraget om jämställdhetsintegrering. 

 
Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM 
Uppdraget att stödja myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering har 
fortsatt under året, där antalet myndigheter utökades till 60 stycken (59 
myndigheter och en organisation med myndighetslikande uppdrag), plus fortsatt 
stöd till Regeringskansliet.   
Under 2016 har samordnade kompetenshöjande insatser erbjudits myndigheterna, 
såsom workshops i att ta fram planer för arbetet, liksom erfarenhetsutbyten kring 
tillsyn respektive HBTQ. Dessutom har stödet utbildat politiskt sakkunniga, samt 
hållit en workshop på Regeringskansliet utifrån det fjärde jämställdhetspolitiska 
målet kring mäns våld mot kvinnor.  
I början av verksamhetsåret bjöds de nytillkomna myndigheterna och berörda på 
Regeringskansliet in till en kick-off som erbjöd kunskap och erfarenheter efter ett  
inledande möte mellan generaldirektörer och jämställdhetsministern. I samband 
med inlämningen av lägesrapporten för 2015 hölls även ett seminarium på 
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Regeringskansliet. Inför nästa lägesrapport påbörjades under hösten ett 
analysarbete kring de nya myndigheternas inlämnade planer.   
 

 
 
Jämställdhetsplaner tar form vid en workshop för JiM-myndigheternas samordnare i 
Stockholm, juni 2016. 

Sekretariatet har besökt alla nytillkomna myndigheters ledningsgrupper under 
minst en halvdag, med uppföljande platsbesök hos majoriteten av dessa senare 
under året. Under hösten erbjöds nätverksträffar för alla JiM-myndigheter 
tillsammans med myndighetshandläggare på Regeringskansliet. De sistnämnda 
träffades även separat. Generaldirektörerna från alla JiM-myndigheter samlades 
för erfarenhetsutbyte på Regeringskansliet ännu en gång i slutet av året. 
Sekretariatet har också utbildat regionala kulturchefer på uppdrag av Statens 
Kulturråd (en JiM-myndighet) och även medverkat med ett pass om 
jämställdhetsintegrering på Ekonomistyrningsverkets ordinarie fortsättningskurs i 
statlig styrning och uppföljning. Dessutom har erfarenhetsutbyten mellan 
sakkunniga i jämställdhet på länsstyrelserna organiserats vid två tillfällen under det 
gångna året.  
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. Dessutom har erfarenhetsutbyten mellan sakkunniga i jämställdhet på 
länsstyrelserna organiserats vid två tillfällen under det gångna året.  
 

Jämställ.nu  
Den operativa driften av samverkansportalen Jämställ.nu ingår som en del i 
regeringsuppdraget om stöd till myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering 
(JiM). Portalen drivs i samverkan mellan sekretariatet, SKL, VINNOVA, Svenska 
ESF-rådet och Länsstyrelsen. Samverkansgruppen har haft tre möten under det 
gångna året.  
 
Jämställ.nu skickar ut nyhetsbrev varannan vecka och är aktiva i sociala medier 
(Facebook, Instagram och Twitter). Under året har portalen uppdaterats med 
nyheter, praktiska exempel och verktyg. Ordlistan har byggts ut med flera ord och 
det har tillkommit en faktasida om jämställdhet och genusforskning. Antalet 
besökare har ökat från ca 6000 till 9 000 i månaden. Ett tekniskt utvecklingsarbete 
har startat och menystrukturen har byggts om, vilket fortsätter under 2017. 
 
Under Almedalsveckan anordnade samverkansparterna bakom Jämställ.nu en 
heldag med rubriken Det handlar om manlighet på Teaterskeppet i Visby. Temat 
utgick ifrån SKL:s satsning på män och jämställdhet och inbjudna politiker, 
praktiker, experter och forskare diskuterade maskulinitet inom områden som 
sexualitet, våld, idrott, vård och omsorg. Dagen avslutades med ett panelsamtal 
med bland andra Jämställdhetsministern. 
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I Almedalen 2016 arrangerade Jämställ.nu ett flertal seminarier på temat män och 
jämställdhet som drog full publik på Teaterskeppet.  

 
Den engelska versionen av jämställ.nu – includegender.org – har byggts ut med 
flera kunskapssidor och praktiska exempel. Includegender finns nu också på 
Facebook. 
 

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön 
Nikk.no har utvecklats under året. Meny och navigering har uppdaterats tekniskt 
och innehållsmässigt för ökad tillgänglighet och användarvänlighet. En sökbar 
databas som samlar alla projekt som beviljats medel från Nordisk 
jämställdhetsfond har också integrerats på webbplatsen. NIKK tog fram en 
spridningsfilm som tydliggör Nordiska ministerrådets jämställdhetssamarbete och 
berättar om Nordisk jämställdhetsfond. Filmen har förmedlats och mött 
uppskattning i många kanaler.  
 
I slutet av november samlade NIKK för första gången olika fondprojekt för en 
nätverksträff, denna gång på temat våld. Deltagarna var mycket nöjda med 
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arrangemanget. De betonade att de lärt känna nya organisationer, arbetsmetoder 
och nationella kontexter.   
 

 
Foto från fondträffen i Helsingfors 2016, då fondfinansierade projekt som arbetar mot våld i 
olika former träffades för utbyte av erfarenheter. 

 
Under året har NIKK också tagit fram ett faktablad om föräldraförsäkring i 
Norden med fokus på pappors uttag. Faktabladet har varit eftertraktat, bland 
annat i samband med arrangemang på tema arbetsliv. Därtill initierades arbetet 
med ”Hat och hot-projektet” som utförs på uppdrag av Nordiska ministerrådet. 
Genom att sammanställa och analysera de nordiska ländernas juridiska regleringar 
ska projektet bidra till ett kunskapsförankrat arbete mot nätbaserat hat och hot 
som är kopplat till kön.  
 

Tilläggsuppdrag 
Sekretariatet har under 2016 genomfört flera mindre uppdrag. Ett uppdrag från 
Europarådet handlade om att utbilda utsedda rapportörer för jämställdhet i 
Europarådets olika kommittéer vid ett tillfälle under hösten. En liknande insats 
gjordes under 2015. Även Svenska Institutet anlitade sekretariatet för en 
utbildningsinsats riktad till internationella studenter. Den första fasen i arbetet 
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med Nordiska Ministerrådet, med kartläggning och kortare utbildning, tog sin 
början 2015. Under 2016 gjordes en djupare analys av området innovation och 
näringsliv, som även inkluderade åtgärdsförslag för deras fortsatta arbete.  
Analysen presenteras i rapporten Jämställd innovation och näringsliv? Jämställdhetsanalys 
av den nordiska närings- och innovationssektorn. I samverkan med LTU har vi därtill 
utformat och genomfört en utbildning för Vinnova, Forte och Formas om 
jämställdhet och genus i bedömningsprocesser. 
 

Centrum för genusforskning, Göteborgs 
universitet 
Centrum för genusforskning (GIG) startade sin verksamhet den 1 januari 2012 
och är lokaliserat vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Under 2016 har 
GIG bland annat arrangerat flera seminarier, föreläsningar och en 
forskningsworkshop. Under rubriken Exploiting Justice. Processes, Performances and 
Politics hölls den 27–28 oktober ett forskningssymposium med deltagare från 
Göteborgs universitet, men även andra lärosäten i Sverige och Finland. GIG har 
under året mottagit forskningsinitieringsmedel från Riksbankens Jubileumsfond 
för att stärka nätverket och vidareutveckla samarbetet inför ett större, 
interdisciplinärt forskningsprojekt. GIG har även utlyst och beviljat bidrag för 
kortare arbetsinsatser, som forskningsansökningar och workshops.  
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