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Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet 

 

Verksamhetsberättelse 2010 
 

År 2010 var ett spännande år för sekretariatet. Dels slutfördes arbetet med Program för 

jämställdhetsintegrering i staten, Jämi och många förändringar i verksamheten 

genomfördes. Sekretariatet har funnits i tolv år, och under denna tid har förutsättningarna 

för att förmedla och främja genusforskning förändrats.  

Idag bedrivs genusforskning inom många högskolor och universitet, inom flera discipliner och 

ämnen. Fältet är stort och svåröverblickbart. Samtidigt har autonomireformen givit mer 

självständighet till vart och ett av läroinstituten, vilket kräver nya sätt att bevaka 

genusforskningens utveckling.  

Generationsväxlingen och de organisationsförändringar som sker inom många universitet 

och högskolor påverkar också genusforskningens förutsättningar. Sekretariatets verksamhet 

behövde därför anpassas till nu rådande omständigheter, och genomförde under våren 2010 

flera genomgripande förändringar för att effektivisera och modernisera arbetet.  

Fokus under året har legat på utveckla ett effektiviserat sätt att arbeta med 

forskningsförmedling, samt att utveckla nya former för att arbeta med att analysera och 

främja genusforskningens infrastruktur. 
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Året i korthet 
En stor del av sekretariatets verksamhet kom naturligtvis att präglas av arbetet med Program för 

jämställdhetsintegrering i staten, Jämi som avslutades under året. Därutöver genomfördes under 

året  omfattande förändringar för att öka effektiviteten och kvaliteten i  sekretariatets 

forskningsförmedlande arbete. Verksamheten har tematiserats och utåtriktade aktiviteter kopplas 

numer till utgivningen av tidningen Genus (3 nr/år). På webbplatsen genus.se, som under året haft 

3500 besökare per månad – en fortsatt ökning från tidigare år – tillhandahålls kompletterande 

material på varje tema. Detta innebär att sekretariatet på sikt bygger upp en tematiserad 

populärvetenskaplig resursbank på nätet. Samtliga publikationer har under året dessutom fått en 

formmässig uppryckning. En ny kanal för forskningsförmedling har öppnats genom att ett samarbete 

med Vetenskapsrådets tjänst Expertsvar inletts. 

Under året har sekretariatet också genomfört aktiviteter för att stärka forskningsfältet och dess 

infrastruktur. En genomgång av infrastrukturen för genusforskningen har genomförts och 

tillsammans med Sveriges genusforskarförbund arrangerades en forskningspolitisk hearing på KTH 

med representanter för de väsentliga forskningsfinansiärerna. Under hösten genomfördes en 

doktorandutbildning på två dagar med titeln ”Från forskarstuderande till projektledare”. Därutöver 

har sekretariatet och dess personal genomfört och medverkat vid ett stort antal utåtriktade 

aktiviteter såväl egnas som andras. Nedan beskrivs verksamhetsårets aktiviteter mer i detalj. 

Program för jämställdhetsintegrering i staten – ett regeringsuppdrag 
Nationella sekretariatet för genusforskning fick i juli 2008 regeringens uppdrag att ge stöd till statliga 

myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. För att fullfölja uppdraget skapades Jämi. Annika 

Olsson har varit programansvarig sedan februari 2009. Förutom programansvarig har programmets 

bemanning under perioden bestått av sammanlagt omkring 2,5 heltidstjänster. Jämi har i sitt arbete 

haft stöd av en rådgivande referensgrupp. Programmet avslutandes med en konferens den 6 

december 2010 i Stockholm då Jämis slutrapport presenterades. 

En mängd insatser har genomförts under 2010. Utöver slutrapporten sammanställdes fyra rapporter 

och ett PM. Dessutom genomfördes åtta seminarier och fyra workshopar. En internationell konferens 

arrangerades den 25-26 november i Linköping Equality, Growth, Sustainability – Do they mix?, i 

samverkan med Vinnova, Temagruppen Likabehandling, NIKK, FAS, SKL, Tema Genus och Forum för 

jämställdhet och genusvetenskap, Linköpings universitet. Tillsammans med Linköpings universitet 

genomfördes också en universitetsbaserad utbildning motsvarande 7,5 p med inriktningen 

jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. Målgruppen för denna utbildning var 

anställda i statliga myndigheter.  

I samverkan med Program för hållbar jämställdhet på SKL, Vinnova och Temagruppen Likabehandling 

(ESF) har Jämi utvecklat och byggt upp en nationell Kunskapsportal kring jämställdhetsintegrering: 

Jämställ.nu. Portalen samlar, synliggör och tillgängliggör fakta, forskning och erfarenheter kring 

jämställdhetsintegrering. Via kunskapsportalen har besökaren möjlighet att få grundläggande 

information om vad jämställdhetsintegrering är och dess historia, samt forskning och rapporter om 

jämställdhetsintegrering samlade och sökbara i databasen Jämda som administreras av Kvinnsam vid 

Göteborgs universitetsbibliotek. Tillsammans med ovan nämnda samarbetspartners genomförde 

Jämi ett seminarium i Almedalen om jämställdhetsintegrering. För ytterligare information om 

program Jämis insatser se http://www.jamiprogram.se, där slutrapporten också finns tillgänglig.  

http://www.jamiprogram.se/
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Forskningsförmedling – tematiserad verksamhet  

En del i sekretariatets uppdrag är att synliggöra svensk genusforskning och bidra till 

samverkan med omvärlden genom att 

- aktivt sprida genusforskningens resultat inom och utom universitet och högskolor  

- utveckla metoder och verktyg för att möta omvärldens efterfrågan och behov av 

genusforskning inom olika områden 

- tillhandahålla kompetenskataloger, databaser och andra resurser som underlättar 

kontakten mellan forskning och samhället i övrigt  

-  vara en plattform för möten och samverkan mellan forskning och politik 

Som nämndes inledningsvis har sekretariatet sett över den forskningsförmedlande verksamheten och 

genomfört ett antal förändringar.  Sekretariatet arbetade under året fram en ny metodik som 

innebär att vi arbetar utifrån tre teman per år. Temat löper som en röd tråd genom verksamhetens 

olika delar, där publikationerna knyts samman med aktiviteter på detta tema. Sekretariatet har också 

genomfört ett antal förändringar på personalsidan. Resurser fördes över från informationssidan till 

en ny projektavdelning. Syftet med detta var att utveckla och tydliggöra den verksamhet som verkar 

för att stärka genusforskarna/genusforskningen som fält genom aktiviteter, nätverk och 

tillhandahållande av resurser. Projektavdelningen kommer i hög utsträckning arbeta i samarbete med 

genusforskare. Projektavdelningen består av 3 nya tjänster: projektsamordnare, 

forskningssekreterare (tillträder år 2011) och skolprojektutvecklare.  

Projektsamordnarens roll är att vara en länk mellan projektavdelningen och informationsavdelningen 

genom att till exempel anordna arrangemang och aktiviteter i anslutning till verksamhetens tema. 

Projektsamordnaren kommer också arbeta nära genusforskarsamhället och ordna 

nätverksträffar/aktiviteter för genusforskare, men med tonvikt på arrangemang för att sprida 

genusforskningens resultat. Dessa arrangemang är både en del i att fördjupa sekretariatets kunskap 

inom respektive tema, men också ett sätt att forma en arena för forskare med liknande 

forskningsfrågor att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. En sådan träff anordnades i slutet av år 

2010 då ett antal forskare med genusperspektiv på innovation (tema i verksamheten under våren 

2011) samlades på Vinnova.  

Skolprojektutvecklaren arbetar med att göra genusforskning om skolan tillgänglig för skolpersonal, 

ett område som visats särskilt efterfrågat.  Under hösten 2010 påbörjades arbetet med att utveckla 

former för att stärka denna del av sekretariatets verksamhet och bättre tillgodose målgruppens 

behov.  

Informationsavdelningen arbetar liksom tidigare med att sprida genusforskningens resultat och 

villkor både inom och utanför akademin, främst i en populärvetenskaplig mening.  

Publikationer 

En del förändringar har också skett inom det redaktionella arbetet. Tidningen Genus gjordes om till 

form och innehåll, liksom Nyhetsbrevet Genusperspektiv. Webbplatsen har fått en mer framträdande 
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roll som huvudsaklig informationskanal. Därtill beslutades att inte längre ge ut tidningen Gender 

Research in Sweden, utan istället satsa på engelskt nyhetsbrev för att nå ut till fler. 

 

Tidningen Genus gavs år 2010 ut med tre nummer. Det nya tematiserade Genus första nummer  

nummer fokuserade Väljare och valda, med ett genusperspektiv på politik. Detta följdes upp med två 

aktiviteter: dels ett samtal om mediernas roll på Bokmässan, dels med en eftervalsanalys i Umeå. 

Genus nr 3 2010 utkom vid årsskiftet och fokuserar kultur.  Därtill har alla temaartiklar ur tidningen 

Genus lagts ut på webben, samt numret som helhet. Genus, som tidigare kostade 150 kronor per år 

att prenumerera på och inte gick att läsa på nätet, är nu tillgängligt gratis via webben. Ett 

självkostnadspris på 100 kr per år tas ut för dem som fortfarande vill prenumerera. I samband med 

utgivningen av Genus har också målgruppsanpassade utskick gått ut, till exempel skickades tidningen 

om Väljare och valda till alla partikanslier.  

Genus har haft ett referensgruppsmöte under året. Genus hade år 2010 en upplaga på 7000 tusen 

exemplar, och cirka 2000 prenumeranter vid årets slut. Webbversionerna i pdf hade cirka 700 

visningar.  

 

Det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv har utkommit med sex nummer år 2010, 

varav 3 i dess nya grafiska utformning. Genusperspektivs referensgrupp har också sammanträtt en 

gång under året. Genusperspektiv hade en upplaga på 4500 exemplar och 2500 prenumeranter i 

pappersvarianten samt 650 i pdf-version .  

 

 Skriftserien ”Genusperspektiv på/inom” i samverkan med Högskoleverket har inte haft någon 

utgivning under året, dock har planer formerats för utgivning år 2011.  

 

Webbplatsen har haft cirka 3500 besökare i månaden (att jämföra med 3200 år 2009 och 2800 år 

2008). Den populärvetenskapliga nyhetsrullen Genusflödet är kopplat till både Facebook och Twitter 

(ca 2300 prenumeranter resp. ca 350).  Under året har en projektplan tagits fram för att bygga ut 

webbplatsen med en temadel/portal som fokuserar den övergripande frågan ”Vad är 

genusforskning?” Delar av portalen skall publiceras på Vetenskapsrådets forskning.se, i ett 

samarbete som framarbetades under året. En viktig del i sekretariatets verksamhet är att besvara 

journalisters frågor samt tjäna som resurs för verksamheter som vill anlita forskare eller vill få tag i 

litteratur och rapporter. År 2010 stärktes denna del av verksamheten genom att sekretariatet anslöt 

till Vetenskapsrådets tjänst för att skicka ut pressmeddelanden,  och informatörer på sekretariatet 

besvarar också de frågor som journalister sänder in till Vetenskapsrådets funktion Expertsvar. Genom 

detta initiativ har sekretariatet under året utvecklat och stärkt möjligheterna att vara en resurs för 

journalister, och medverkar till att genusforskares forskning lättare når ut i medierna.   

Sekretariatet driver tre databaser i samverkan med KvinnSam. Databasen Gena (avhandlingar) och 

Jämda (om jämställdhetsintegrering) fungerar väl, dock krymper antalet deltagare i Greda (databas 

över genusforskare) delvis på grund av att forskare som ej uppdaterat sin profil på ett år och ej 

beviljar att informationen ligger kvar ett år till automatiskt avpibliceras. Denna tekniska ordning skall 

ses över.  
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Infrastruktur 

Utöver spridningen av genusforskningens resultat inom och utanför akademin har 

sekretariatet också uppdraget att stärka genusforskningen som fält och förbättra villkoren 

för genusforskning av hög internationell klass. Sekretariatet skall:  

 - skapa mötesplatser för svensk genusforskning genom seminarier och konferenser 

- stödja uppbyggandet av nätverk mellan genusforskare inom och mellan ämnesområden, 

fakultetsområden och lärosäten 

- följa och analysera utvecklingen i Sverige och verka för en förbättrad infrastruktur för 

genusforskningen 

- öka kunskapen om svensk genusforskning och dess förutsättningar hos forsknings- och 

utbildningspolitiska beslutsfattare, anslagsgivande myndigheter och organisationer i 

syfte att öka deras kunskap och intresse för området  

Sekretariatet har arbetat på olika sätt för att fullfölja denna del av uppdraget. Dels sker en 

regelbunden nyhetsbevakning och rapportering av vad som sker inom den 

forskningspolitiska arenan och vilken betydelse detta har för genusforskningen i Sverige idag. 

Det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv utkom med sex nummer år 2010 och 

innehöll bland annat en granskande artikel gällande hur Finlands nya universitetslag, vilken 

har många likheter med den svenska autonomireformen, kan komma att påverka 

förutsättningarna för landets genusforskning. Genusperspektiv var på plats och refererade 

Sveriges genusforskarförbunds hearing med de svenska forskningsråden, där flera principiellt 

viktiga uttalanden gjordes. Inför valet gjorde Genusperspektiv en genomgång av samtliga 

partiers ställning i relation till bland annat autonomi och bristen på jämställdhet i svenskt 

högskoleväsende. Under hösten lyfte Genusperspektiv även frågan om genuscertifiering, 

samt intervjuade den nytillträdde universitetskanslern Lars Haikola. I årets sista nummer 

dominerades innehållet av en artikel om genusforskaren Lena Gemzöes rapport om kollegial 

bedömning. Artikeln lyftes på flera webbplatser. 

Förutsättningarna för genusforskning har som tidigare nämnts förändrats i och med 

autonomipropositionen. Varje högskola och universitet har fått mer inflytande över 

forskningssatsningar. Därför har sekretariatet samlat representanter från de olika lärosätena 

- olika ämnen, discipliner, positioner - för att få bättre insyn i läget på varje högskola och 

därmed kunna följa och stärka genusforskningens infrastruktur. Ett antal workshops och 

möten genomfördes under året, till exempel med professorer, studierektorer och besök på 

enskilda miljöer för att diskutera genusforskningens ställning på lärosätet. Dessutom 

genomfördes en särskild genomgång av genusforskningens ställning genom en undersökning 

genomförd av Mia Liinason, doktorand på Centrum för genusvetenskap i Lund. 

Undersökningen kommer att tryckas i början av år 2011. Rapporten utgör ett underlag för 

sekretariatets arbete med att stärka genusforskningen i Sverige, och tjänar som en grund för 

fortsatt arbete. 
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Stöd till genusforskarsamhället  

Sekretariatet ger stöd till genusforskarsamhället på olika sätt. Sekretariatet ger ett årligt 

bidrag till peer review forskningstidskriften Tidskrift för genusvetenskap, TGV (tidigare 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, KVT) samt samarbetar med Sveriges Genusforskarförbund och 

anordnade bland annat en forskningspolitisk hearing på KTH under år 2010. Sekretariatet har 

också fungerat som värd/samarbetspartner för nätverksträffar av olika slag, till exempel 

genom att anordna en workshop på forskare inriktade på forskning om jämställdhetspolitik. 

Detta initiativ kom på förslag från verksamma forskare som ville ha en inventering över 

pågående forskning och stöd att knyta nätverk och bilda samarbeten. Sekretariatets 

möjligheter att stå som värd för dylika träffar är ett viktigt stöd för genusforskarsamhället.  

I slutet av år 2010 genomfördes doktorandkursen ”Från forskarstuderande till projektledare” 

med fokus på forskningskommunikation, publiceringsfrågor och projektledning. Cirka 25 

genusdoktorander deltog under kursen och utvärderingarna gav initiativet ett mycket gott 

betyg.  

Internationalisering 

I den tredje delen av sekretariatets uppdrag ingår att underlätta svensk genusforsknings 

internationalisering genom att 

- tillhandahålla information om utlysningar, konferenser och nätverk 

- upparbeta och sprida kompetens om ansökningsförfaranden för och projektledning av 

internationella projekt 

- initiera en diskussion om placeringsfrågor, kvalitet och kvalitetsmått samt etik inom svensk 

genusforskning 

- delta i internationella nätverk av strategisk betydelse 

Nätverket Ning – Nordic information network gender – är ett nordiskt nätverk för 

informatörer från liknande institutioner som sekretariatet, vilket samordnas av Nordiskt 

Institut för Kunskap om Kön, Nikk. Det är ett viktigt sammanhang för samarbeten och 

informationsutbyte. Sekretariatet deltar i Nings informationslista samt åker på nätverkets 

träffar, år 2010 hos Kilden (norsk motsvarighet) i Oslo. Föreståndarna för respektive 

nationell institution samlas också en gång om året på Ledarträff. Under året gjordes i detta 

sammanhang studiebesök på EU-kommissionen och med Kvinnolobbyn.  

Sekretariatet deltar också i nätverket Wine (Women Information Network Europe) och är 

medlem i Atgender. Atgender är en europeisk organisation för genusforskare och 

tillhandahåller en viktig arena vad gäller att följa den internationella utvecklingen. 

Sekretariatet deltog på Atgenders medlemsträff i Utrecht och en av sekretariatets personal 

åkte på studieresa till Atgenderss kontor i Utrecht genom Erasmus.  
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Under år 2010 beslutades att sekretariatet skall sluta utge Gender Research in Sweden, ett 

årligt magasin som samlat nyheter från fältet och skickats ut till prenumeranter. Istället ska 

sekretariatet utöka nyhetsrapportering på webben och ge ut ett nyhetsbrev på engelska.  

Aktiviteter 
Följande större aktiviteter har ägt rum under året.  

Lärarworkshop Den 21/1 samlades lärare från projektet Olika men ändå lika – ingen hållbarhet utan 

jämställdhet, Göteborgs stad, för att tillsammans med sekretariatet och inbjudna forskare med 

genuspedagogisk kompetens diskutera frågor kring genus och skola. (Göteborg) 

Seminarium om genusforskningens villkor Den 3/2  samlades ett antal av landets genusprofessurer i 

sekretariatets lokaler för att diskutera infrastrukturella frågor för genusforskningen. (Göteborg) 

Utrikespolitisk kongress Den 6/3 deltog Nationella sekretariatet för genusforskning med 

informationsbord på Utrikespolitiska föreningens årskonvent med inriktning fattigdomsbekämpning 

och utvecklingsfrågor. (Göteborg) 

Internationella kvinnodagen 

Sahlgrenska akademins jämlikhetsdag med bokbord. Föreståndare Kerstin Alnebratt talade för Karl 

Johans-församling, Göteborg samt på Kvinnofolkhögskolan. (Göteborg) 

World Challenge Informationsbord under World Challenge och Världskulturmuseets firande av 

Internationella kvinnodagen 8 mars. Föreståndare Kerstin Alnebratt deltog också i den avslutande 

paneldiskussionen på temat Hundra år av jämställdhet. (Göteborg) 

Dialogmöte på Södertörns högskola Den 15/3 besökte sekretariatet Södertörns högskola för att 

diskutera genusforskningens ställning på Södertörn. (Stockholm) 

Dialogmöte på Uppsala universitet Den 16/3 besökte sekretariatet Uppsala universitet för att 

diskutera genusforskningens ställning på universitetet. (Uppsala) 

Seminarium om genusvetenskap som egen disciplin Den 30 mars arrangerade sekretariatet en 

nationell träff med representanter från genusinstitutioner/motsvarande där genusforskningens 

villkor och utveckling diskuterades. (Göteborg) 

Hearing om genusforskning och forskningspolitik Sveriges genusforskarförbund arrangerade 

tillsammans med Forum för feministisk forskning samt Nationella sekretariatet för genusforskning till 

en diskussion kring framtiden för vårt forskningsfält, Stockholm 14 juni 2010. (Stockholm) 

 

Seminarium i Almedalen om jämställdhet i skola och högskola Den 5 juli arrangerades tillsammans 

med Delegationen för jämställdhet i skolan och Delegationen för jämställdhet i högskolan ett 

seminarium. Seminariet inleddes med föreläsningar och därefter hölls paneldebatt med berörda 

politiker och delegationernas ordföranden. (Visby) 

Mottagning på XVII ISA World Congress of Sociology Under den internationella världskongressen i 

sociologi arrangerade forskningskommitte 32, Women in Society en öppen mottagning för 
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genusforskare. Sekretariatet och excellenscenterna var samarbetspartners till denna mottagning, 14 

juli. (Göteborg) 

Utställning om hedersrelaterat våld Sekretariatet var medarrangör till ett seminarieprogram i 

samband med en utställning på Röhsska museet i Göteborg om kopplingen mellan våld, etnicitet, 

kön, ålder, religion och sexuell läggning. Utställningen invigdes den 21 september och höll på till den 

24 oktober.(Göteborg) 

Seminarium under Bok & Bibliotek Den 23 september arrangerade sekretariatet, inom ramen för 

temat Väljare och valda, ett samtal om bilden av politiker i medierna. (Göteborg) 

Deltagande på Skolforum På Skolforum, en mässa för lärare och skolledare, på Stockholmsmässan 

medverkade sekretariatet med en föreläsning om genuspedagogik den 3 november. (Stockholm) 

 

Konferens för genusdoktorander Den 8-9 november arrangerade sekretariatet en doktorandkurs för 

genusforskare, på temat "Från forskarstuderande till projektledare". (Göteborg) 

Deltagande under MR-dagarna Sekretariatet fanns med vid MR-dagarna, Nordens största mötesplats 

för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära 

mer om mänskliga rättigheter, den 15-16/11. Dels med en monter, dels genom två seminarier. 

(Örebro) 

Workshop om forskning om jämställdhetspolitik Den 18 november arrangerade sekretariatet i 

samarbete med forskare verksamma inom området jämställdhetspolitik en workshop för att 

inventera fältet. (Göteborg) 

Deltagande på konferensen Beijing +15 Sekretariatet deltog med informationsbord under ABF:s och 

Gadips konferens femton år efter FN:s fjärde kvinnokonferens, den 20-21/11. Föreståndare Kerstin 

Alnebratt var en av inledningstalarna. (Göteborg) 

Paneldebatt med eftervalsanalys Den 29/11 arrangerade sekretariatet, inom ramen för temat 

Väljare och valda, en paneldebatt där jämställdhetsaspekter på riksdagsvalet diskuterades. (Umeå) 

Dialogmöte i Växjö Den 14/12 besökte sekretariatet Linnéuniversitetet för att diskutera 

genusforskningens ställning på universitetet.  (Växjö) 

Organisation och personal 
Under år 2010 bemannades sekretariatet enligt följande:  

Föreståndare: Kerstin Alnebratt 

Administratör: Kajsa Ruuth 

Informatörer: Jimmy Sand, Josefine Alvunger, Frida Lundberg, Inga-Bodil Ekselius och Bosse Parbring.  

Därutöver har Siri Reuterstrand och Charlie Olofsson vikarierat på informatörstjänster.  

 

 


