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Året i korthet  

 

Under år 2011 integrerades den nystartade metodiken med att arbeta med teman i 

sekretariatets verksamhet och former togs fram och anpassades för att effektivisera och 

förbättra temaarbetet. Årets teman var Kultur, Innovation och Skola. I samband med 

temaarbetet gavs det populärvetenskapliga magasinet Genus ut på temat, och ett antal 

seminarier och panelsamtal arrangerades. Sekretariatet deltog bland annat under 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg, hade flera programpunkter under Almedalsveckan i Visby, 

liksom under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och Skolforum på Älvsjömässan.  

Avseende sekretariatets arbete med att främja genusforskningens institutionalisering och 

infrastruktur samt verka för internationalisering gjordes flera insatser under året. Dels har 

sekretariatet riktat resurser för att kunna erbjuda olika strategiska nätverk att träffas, så som 

studierektorer på genusvetenskapliga utbildningar, tidskriftsredaktörer och informatörer som 

arbetar med genusrelaterade verksamheter. Det forskningspolitiska arbetet har, utöver 

publicering av nyhetsbrevet Genusperspektiv, bland annat inneburit ett flertal initiativ i frågor 

som rör Sveriges nya innovationsstrategi, samt EU:s ramprogram för forskning och innovation, 

Horisont 2020. Sekretariatet har lämnat in remissvar, arrangerat seminarium och breddat 

nätverket såväl inom som utanför Sverige vad gäller samverkanspartners i att verka för att 

genus och jämställdhet lyfts i det forskningspolitiska ramverket.  

I september fick sekretariatets verksamhet ett stort nytt tillskott i form av att 

samverkansprojektet Jämställ.nu placerades på sekretariatet. Jämställ.nu är en portal som tagits 

fram av tidigare Program Jämi, SKL:s program för hållbar jämställdhet, Vinnova samt Tema 

Likabehandling.  

Göteborgs universitet beslutade att inrätta ett centrum för genusforskning, Gothenburg 

Interdisciplinary Gender Research Network, GIG. Enheten placerades organisatoriskt under 

sekretariatet.  

Året inleddes med att sekretariatet flyttade in i nya lokaler tillsammans med Havsmiljöinstiutet. 

Sekretariatet är nu lokaliserat i Campus Linné på Seminariegatan 1F.  
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Organisation och personal 

Under år 2011 bemannades sekretariatet enligt följande:  

Föreståndare: Kerstin Alnebratt 

Administrativ samordnare: Charlotte Benninge, ersatte Kajsa Ruuth som gick i pension i april.  

Ekonomistöd: Ann-Charlotte Nyrén  

Redaktion 

Redaktör Genusperspektiv: Jimmy Sand 

Webbredaktör samt ansvarig grafisk form: Frida Lundberg 

Redaktör tidningen Genus: Inga-Bodil Ekselius 

Vikarierande reporter: Charlie Olofsson 

Projekt och utveckling 

Projektsamordnare, temaansvar, infrastruktur, samverkansprojekt: Josefine Alvunger 

Projektsamordnare, Genusskolan.se (samt redaktör NIKK magasin): Bosse Parbring  

Forskning och analys 

Forskningssekreterare, infrastruktur och internationalisering: Maria Edström  

Uppdrag & Projekt 

Projektledare Jämställ.nu: Lillemor Dahlgren 

Redaktörer Best Practice och Alumniundersökning: Anna Lundberg och Ann Werner 

Forskningsförmedling  

En del av 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 
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- 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 

Temaarbete 

Som ett led i att sprida genusforskning har sekretariatet sedan år 2010 börjat arbeta med teman 

i verksamheten. Till varje tema knyts aktiviteter och ett nummer av tidningen Genus. På detta 

sätt hoppas sekretariatet kunna gå något mer på djupet inom olika ämnen och inriktningar inom 

genusforskningen, och samtidigt nå ut med målgruppsanpassad information genom riktade 

utskick.  En annan ambition med temaverksamheten är att det skall leda till synergieffekter, 

såsom nya samverkanspartner och nätverk, samt att genusforskningen når nya arenor där den 

tidigare kanske inte varit så känd. Temaarbetets huvudsakliga fokus ligger på 

populärvetenskaplig spridning, men parallellt sker även insatser på den forskningspolitiska 

arenan när det är lämpligt, och i vissa fall kan ett tema bli mer långsiktigt i sekretariatets arbete, 

vilket är fallet med exempelvis tema Innovation, se nedan.  

Vi arbetar med tre teman under ett års tid, varav ett är något större och mer aktivitetstungt och 

därmed utgör årets mest dominanta tema.  Nedan följer en beskrivning av temaarbetet under år 

2011.  

Kultur 

Årets första tema var tema Kultur, vilket påbörjades i slutet av år 2010 med en förberedande 

workshop. Till workshopen bjöds in forskare inom fältet, med olika perspektiv och ingångar i 

forskning. Med utgångspunkt i denna workshop, interna diskussioner och övrig research 

bestämdes vilken inriktningen tidningen Genus liksom aktiviteter och arrangemang skulle ha 

under temaarbetet. 

 Tidningen Genus med tema Kultur kom ut strax innan årsskiftet och var därmed nummer 3 

2010, men temaarbetet följde därefter under våren 2011. Tidningen Genus ställde sig frågan 

”Vem släpps in i kulturen?” med ett genusperspektiv på konsumtion och produktion av konst 

och kultur.  Bland artiklarna i tidningen Genus fanns rubriker som: ”Ett geni är alltid en man”, 

”Trendkänsliga vampyrer” och ”Vem tar plats på scenen?”.  Målgruppsanpassade utskick gjordes 

till konstvetenskapliga utbildningar runt om i landet, kulturnumret trycktes i 6000 ex och hade 

strax över 2000 visningar av webbversionen vid 2011 års utgång.  

 Under våren arrangerades sedan ett antal aktiviteter på tema Kultur: 
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"En mamsell i akademin", 8 mars, Linneuniversitet Växjö 

 Anna-Lena Lindberg, docent i Konstvetenskap, höll en öppen föreläsning om Ulrica Fredrica 

Pasch och 1700-talets konstvärld. Föreläsningen arrangeras av Forum för genusvetenskap vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö i samarbete med Nationella sekretariatet för 

genusforskning.  

Panelsamtal "Vem går till konsthistorien?" 9 april,  Konstmuseet i Göteborg 

Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist 

Medverkande i panelen: Ingemar P Arnesson, chef för Skövde konsthall och konstmuseum 

Linda Fagerström, fil dr i konsthistoria, Lunds universitet 

Jonathan Habib Engqvist, projektsamordnare, Iaspis, Konstnärsnämnden 

Annica Karlsson Rixon, fotograf och genusforskare 

Kajsa Widegren, fil dr genusvetenskap, Göteborgs universitet 

”Vem tar plats på scenen?” - tre forskare berättar om sina forskningsprojekt på 

konferensen Musik & Samhälle III, Malmö, 28-29 april. 

Deltagande: Cecilia Björck, Högskolan i Borås, Sara Jansson, Göteborgs universitet, Marika 

Nordström, Umeå universitet.  

Samtalsledare: Inga-Bodil Ekselius, Nationella sekretariatet för genusforskning 

Innovation 

Nästa tema sekretariatet arbetade med var Innovation, vilket löpte från april till september. Den 

förberedande workshopen hölls i samverkan med Vinnova, Verket för innovationssystem, som 

har ett program för genusforskning inom innovativa miljöer och därmed stort kontaktnät och 

mycket god överblick över innovation och genus. 

 Tidningen Genus med tema Innovation kom ut i april och bland artiklarna fanns rubriker som: 

”Genusperspektiv ger ökad innovationskraft”, ”Tuffare villkor för kvinnliga innovatörer” och 

”Genusmedveten design – en balansakt”. Målgruppsanpassade utskick gjordes till politiker, 

forskningsråd och enheter för regional tillväxt och entreprenörskap. Tidningen trycktes i 6000 

ex, kompletterades senare med ytterligare 750 ex och hade cirka 800 visningar på 

webbversionen vid 2011 års utgång.  

Bland de teman som vi arbetade med stod tema Innovation fram som annorlunda i bemärkelsen 

att fältet dels är relativt nytt och litet, dels har väldigt starka band till den forskningspolitiska 

arenan. Arbetet med tema Innovation lade alltså grunden för ett fortsatt forskningspolitiskt 

http://www.genus.se/Nyheter/fulltext/-en-mamsell-i-akademin----oppen-forelasning-i-vaxjo.cid980318
http://www.genus.se/Nyheter/fulltext/-en-mamsell-i-akademin----oppen-forelasning-i-vaxjo.cid980318
http://www.genus.se/Nyheter/fulltext/-en-mamsell-i-akademin----oppen-forelasning-i-vaxjo.cid980318
http://www.genus.se/Nyheter/fulltext/-en-mamsell-i-akademin----oppen-forelasning-i-vaxjo.cid980318
http://www.genus.se/Nyheter/fulltext/-en-mamsell-i-akademin----oppen-forelasning-i-vaxjo.cid980318
http://www.genus.se/meromgenus/genusflodet/genusflodetdetalj/vem-gar-till-konsthistorien-.cid982364
http://www.genus.se/meromgenus/genusflodet/genusflodetdetalj/seminarium-i-malmo--vem-tar-plats-pa-scenen-.cid988902
http://www.genus.se/meromgenus/genusflodet/genusflodetdetalj/seminarium-i-malmo--vem-tar-plats-pa-scenen-.cid988902
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arbete och hade flera gynnsamma synergieffekter, vilket utvecklas senare 

verksamhetsberättelsen.  

 Under våren arrangerades ett antal aktiviteter på tema Innovation: 

Sessioner på Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, 4-6 maj, Karlstad 

Sekretariatet var medarrangörer till forskar/praktikersessioner om genusforskning i innovativa 

miljöer, i samarbete med nätverket Sira, där upplägget var att jämställdhetspraktiker gav 

respons på genusforskares papers.  

 

Panelsamtal om hur genusperspektivet bidrar till nya sätt att se på innovationer, 

Vetenskapsfestivalen, 12 maj Göteborg 

Vetenskapsfestivalen, som år 2011 hade tema kreativitet, var ett utmärkt sätt att nå ut med nya 

sätt att se och tänka på kreativitet och innovationer med hjälp av genusperspektiv. Medverkande 

i panelen:  

Maria Edström, fil dr, Nationella sekretariatet för genusforskning,  

Peter Eklund, Planeringsdirektör, Länsstyrelsen i Södermanlands län,  

Marcus Jahnke, doktorand, Business & Design Lab, HDK - Högskolan för Design och 

Konsthantverk,  

Malin Lindberg, fil dr, Avdelningen för genus och innovation, Luleå tekniska universitet 

Moderator: Annika Olsson, fil dr, lektor Genusvetenskap  

 

Pappaledighet, krockkuddar och klimatkris, 4 juli, Almedalen, Gotland 

I samband med att Polhemsåret firades bjöd organisationen Polhem350 in sekretariatets 

medarbetare Maria Edström för att tala om genus och innovation. Seminariet sändes live och 

finns också bevarat på Youtube.com, via Polhem350.  

 

Jämställdhet som social innovation, 6 juli, Almedalen, Gotland 

Detta arrangemang skedde i samverkan SKL, Vinnova, Tema Likabehandling, ESF Jämt och 

Länsstyrelserna, under projektet Jämställ.nu:s ramverk. Forskarpresentationer och panelsamtal 

hölls i Residensets trädgård under en eftermiddag, vilket lockade cirka 120 besökare. Cecilia 

Schelin Seidegård, landshövding på Gotland, öppnade seminariet. 

 

Medverkande: Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister, Gertrud Åström, ordförande, Sveriges 

Kvinnolobby, Susanne Andersson, fil dr, Stockholms universitet,  Anna-Carin Bergius,VD Comai 
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AB, Lars Bergström, kollektivtrafikansvarig i Kalmar, Karin Sellin, enhetschef, Sundbybergs stad, 

Kerstin Hindrum, projektledare, Svenskt Marintekniskt Centrum, Susanne Andersson fil dr, 

Stockholms universitet. Annika Olsson, fil dr, Stockholms universitet, var moderator. 

 

Öka innovationskraften nu - med jämställdhet som verktyg, 10 oktober, Working Life, 

Stockholm 

För fjärde året i rad arrangerade Arbetsmiljöforum WorkingLife, en konferens med inriktning på 

arbetslivsfrågor, där Nationella sekretariatet för genusforskning tillsammans med Jämställ.nu 

höll ett seminarium: Öka innovationskraften nu - med jämställdhet som verktyg. På seminariet 

deltog Agneta Sunder från Krokoms kommun som presenterade sitt projekt ”Pilotmodell för 

företagshälsovård i Jämtlands län” och Dan Humle från processtödet ESF JÄMT. Dessutom höll 

Ann-Charlott Callerstig från Linköpings universitet ett anförande om jämställdhetsintegrering i 

praktiken. Maria Edström från Nationella sekretariatet för genusforskning inledde med ett inslag 

om innovationer och genus, samt var moderator för hela seminariet.  

Skola 

Skolpersonal är en av de grupper som oftast kontaktar sekretariatet och efterfrågar ny forskning 

och kunskap gällande genusperspektiv på pedagogik, skolresultat, lärarrollen liksom konkret 

jämställdhetsarbete i skolan som arena.  Därför beslutade sekretariatet att upparbeta särskilda 

resurser för skolpersonal och påbörjade detta arbete hösten 2010. 

Hösten 2011 lanserades Genusskolan.se i samband med att sekretariatet arbetade med tema 

Skola i verksamheten. Genusskolan.se riktar sig till personal i förskola, grundskola och 

gymnasieskola och är ett kunskapsstöd för personalens arbete med genus och jämställdhet i 

verksamheten. Portalen innehåller sju kunskapsöversikter skrivna av Mia Heikkilä, fil dr i 

pedagogik. Kunskapsöversikterna presenterar forskning och jämställdhetsinsatser med 

inriktning på förskola, skolprestationer, ämnesdidaktik, gymnasieval, lärarutbildning, 

metodarbete och kränkningar. Kunskapsöversikterna kompletteras med artiklar med intervjuer 

med forskare och praktiker. Dessutom finns litteratur och länkar till andra aktörer 

sammanställda. 

Tidningen Genus tema skola utkom i september 2011 och hade fokus på lärarrollen och 

skolresultat. Här finns rubriker som: ”"Antiplugg" minskar pojkars chans till jobb”, ”Flickor med 

dåliga betyg de största förlorarna” och ”"Konstiga" lärare kan vidga vyerna”. Riktade utskick 

gjordes till olika myndigheter och organisationer inom skolområdet samt till skolpersonal 

genom tjänsten Utbudet. Tidningen trycktes i 7000 ex. Eftersom den blev så populär trycktes 
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den senare i ytterligare 3000 ex. Webbversionen av tidningen Genus tema Skola hade vid årets 

utgång ca 1600 visningar.  

Under hösten arrangerades följande aktiviteter på tema Skola: 

Presentation av Genusskolan.se, Göteborgs stads utbildningsförvaltning, 22 september 

En presentation av Genusskolan.se gjordes under en dag för skolledare i gymnasieskolan inom 

Göteborgs stads jämställdhetssatsning ”En skola för alla”. 

Panelsamtalet ”Antiplugg-killar och rosa pedagogik”, Forskartorget, Bokmässan, Göteborg, 

22 september 

Medverkande: Ann-Sofie Holm, lektor i pedagogik vid Högskolan i Borås, Kajsa Ohrlander, lektor 

i pedagogik vid Stockholms universitet, Anne-Sofie Kalat, doktorand i sociologi vid Uppsala 

universitet samt Mia Heikkilä, fil dr i pedagogik vid Mälardalens högskola. 

Moderator: Bosse Parbring, Nationella sekretariatet för genusforskning 

Panelsamtalet sändes också i Kunskapskanalen. 

”Kan Batman vara rosa?”, Unga scenen, Bokmässan, Göteborg, 23  september 

Föreläsning av Anette Hellman, fil dr i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

”Naturvetenskap och genus”, Unga scenen, Bokmässan, Göteborg, 23 september 

Föreläsning av Kristina Andersson, fil dr i pedagogik vid Gävle högskola. 

Workshops för skolpersonal, Skolforum, Stockholm, 29-30 oktober 

Tre workshops med inriktning på förskola, grundskola och gymnasieskola arrangerades. Där 

medverkade forskarna Klara Dolk, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet (förskola), 

Rickard Jonsson, fil dr i pedagogik vid Stockholms universitet (grundskola) och Anne-Sofie 

Nyström, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet (gymnasieskola). Dessutom medverkade 

genuspedagogen Lisa Andersson Tengnér vid alla tillfällena. 

”Hur få pojkar att läsa och skriva?”, Skolforum, Stockholm, 29 oktober 

Föreläsning med Gunilla Molly, Stockholms universitet, på torget för språk-, läs- och 

skrivutveckling, Skolforum. 

Presentation av Genusskolan.se och Jämställ.nu, Heta hörnet, Skolforum, Stockholm, 29 

oktober och 1 november 

Två presentationer gjorde av vad av vad Genusskolan.se och Jämställ.nu har att erbjuda.  
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Sekretariatet deltog också med en monter på Skolforum på Stockholmsmässan, 31 oktober till 1 

november, i samarbete med Jämställ.nu. 

Webb och databaser 

 

Webbplatsen har haft cirka 4800 besök i månaden (att jämföra med 3500 år 2010, 3200 år 

2009 och 2800 år 2008). Antalet unika besök för 2011 var ca 3300 per månad (att jämföra med 

2300 år 2010, 2200 år 2009 och 2000 år 2008). Ökningen i antal besök mellan år 2010 och 2011 

är substantiell och kan ha att göra med satsningen på Genusskolan.se som drar mycket trafik till 

webbplatsen, att tidningen Genus finns att läsa på webben, och att webbplatsen får mycket trafik 

från sociala medier.  

Den populärvetenskapliga nyhetsrullen Genusflödet är kopplat till både Facebook, 2800 

prenumeranter, och Twitter med 880 följare. År 2010 var siffrorna ca 2300 prenumeranter resp. 

ca 350.  Även här är trenden positiv. 

Under året har arbetet med  att bygga ut webbplatsen med en temadel/portal som fokuserar den 

övergripande frågan ”Vad är genusforskning?” i princip färdigställts, även om arbetet blev något 

försenat och lanseringen får vänta till starten av år 2012. Delar av portalen tas fram i samarbete 

med excellensmiljöerna och deras webbplats Genusfokus.se, och ytterligare andra delar av 

portalen skall publiceras på Vetenskapsrådets forskning.se.  

Kunskapsportalen Genusskolan.se är en del av sekretariatets webbplats och samlar de tematiska 

artiklarna om skola (se tema Skola). Genusskolan.se är också kopplad till både Facebook och 

Twitter med ca 300 respektive ca 430 följare. Startsidan för Genusskolan.se har under 2011 haft 

4800 visningar (ca 3000 unika visningar) och de populäraste enskilda artiklarna har haft 

omkring 500 visningar vardera.  

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. Utöver 

att svara på mejl och telefonsamtal från journalister och konferensanordnare m fl, är  

informatörer på sekretariatet kopplade till Vetenskapsrådets funktion Expertsvar, där 

journalister efterfrågar experter inom olika områden. 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) och Greda (databas över genusforskare). Under året 
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har Greda genomgått ett antal förbättringar avseende presentationen av forskare, men framför 

allt har vi åtgärdat att många profiler tidigare avpublicerades eftersom de inte uppdaterat sin 

information på ett år. Strax över 400 forskare finns nu i databasen. 

På sekretariatets webbplats finns ett kalendarium som drivs tillsammans med de övriga 

nordiska länderna. Genom kalendariesamarbetet sprids information om genusvetenskapliga 

seminarier och konferenser över hela världen.  

Genuslistan är sekretariatets äldsta resurs och utgörs av en e-postlista, där medlemsantalet 

varierar mellan 2000 och 2500 personer.  Till listan kan man skicka information om 

genusrelaterade arrangemang, böcker med mera.  

Publikationer 

Sekretariatet har sedan år 2003 haft ett samarbete med Högskoleverket genom utgivning av 

skriftserien Genusperspektiv på/inom.  Skriftserien syftar till att ge en kort och lätt inblick i olika 

ämnesområden med genusperspektiv, hittills har till exempel Genusperspektiv på 

statsvetenskap, språk och socialantropologi givits ut.  Skriftserien hade ingen utgivning under 

året, men arbetet med två skrifter sattes igång.  Skriften Genusperspektiv på biologi  av Malin Ah-

King kommer att tryckas under första kvartalet år 2012. Arbetet med skriften Genusperspektiv 

på företagsekonomi påbörjades också år 2011 genom att utse skribent och referensgrupp.  

Främja forskningens förutsättningar 

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 bedriver 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, varav ett 

dubbelnummer, år 2011. 

Bland artiklarna kan nämnas en intervju med Mille Millnert när han just tillträtt som 

generaldirektör för Vetenskapsrådet, lägesbeskrivningar för genusforskningen på Göteborgs, 

Lunds, Stockholms och Umeå respektive universitet, humanioras utmaningar i de 

forskningspolitiska trenderna, samt en artikel om EU:s kommande ramprogram för forskning, 

Horisont 2020. 
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Genusperspektiv har ca 2400 prenumeranter i pappersform och skickas ut elektroniskt till 870 

personer. Därtill kommer riktade målgruppsanpassade utskick, till exempel kommer 

Genusperspektiv samtliga riksdagsledamöter och EU-parlamentariker tillhanda.  

För att följa och stärka genusforskningens infrastruktur har ett antal olika nätverksträffar och 

möten har genomförts under året; studierektorerna för genusvetenskapliga utbildningar, 

redaktörerna för de nordiska vetenskapliga referee-granskade tidskrifterna, informatörer från 

genusmiljöer, Genusforskarförbundet med flera. På initiativ från studierektorerna har 

sekretariatet satt igång ett projekt om genusvetenskapen som ämne. I en serie om fem skrifter 

skall arbetsmarknaden för genusvetare kartläggas genom en alumnundersökning, medan andra 

skrifter sätter ljuset på genusvetenskapens framgångsrika och unika pedagogiska inslag samt 

teoretiska bidrag. Projektet drivs av två redaktörer, Ann Werner Södertörns Högskola och Anna 

Lundberg, Linköpings universitet, och pågår år 2011-2013. Läs mer om projektet under 

Samverkan och utveckling.  

Sekretariatet arrangerade två forskningspolitiska arrangemang under våren 2011. Det ena 

handlade om bedömningssystemet i en panel som bestod av: 

Göran Blomqvist, VD Riksbankens jubileumsfond, Pam Fredman, rektor vid Göteborgs 

universitet, ordförande i Sveriges universitet- och högskoleförbund, SUHF, Lena Gemzöe, 

genusforskare vid Stockholms universitet, författare till rapporten Kollegial bedömning av 

vetenskaplig kvalitet – en forskningsöversikt, Birgitta Jordansson, genusforskare vid Göteborgs 

universitet, författare till rapporten Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka 

forskningsmiljöer , Rangnar Nilsson, idéhistoriker och forskningsrådgivare vid Göteborgs 

universitet, författare till avhandlingen God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar 

uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner, Pär Omling, rektors rådgivare 

vid Lunds universitet, tidigare generaldirektör för Vetenskapsrådet, Ulf Sandström, 

gästprofessor vid KTH, författare till rapporten Hans Excellens: om miljardsatsningarna på 

starka forskningsmiljöer. 

Därtill arrangerades en hearing i samverkan med Sveriges genusforskarförbund med 

representanter från de fem stora forskningsråden. Mot bakgrund av autonomireformen sattes 

fokus på genusforskningens position och genusforskarnas situation vid enskilda lärosäten.  

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

till refereegranskade forskningstidskriften Tidskrift för genusvetenskap, TGV (tidigare 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, KVT) och gav under år 2011 även ett tillfälligt stöd till tidskriften 

Lambda Nordica samt till Sveriges genusforskarförbund för utvecklingsarbete i verksamheterna.   
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Under hösten 2011 påbörjades arbetet med en nationell genusforskningskonferens som skall 

äga rum under år 2012. Sekretariatet har tidigare genomfört sådana konferenser, och har 

beslutat att återuppta denna tradition efter ett längre uppehåll.  

Nationell innovationsstrategi samt forskningspropositionen 2013 

Regeringen arbetar med att ta fram en nationell innovationsstrategi och att steg för steg 

förbättra innovationsklimatet i Sverige för goda förutsättningar för jobb och tillväxt. Strategin 

planeras kunna vara på plats hösten 2012. Arbetet leds av näringsdepartementet och sker i 

samverkan med flera berörda aktörer. Sekretariatet ingår i ett samarbete med 

näringsdepartementet som rör genusperspektivets roll inom innovationsstrategin. Till detta har 

en processledare tillsatts och ett seminarium är under planering i samverkan med 

representanter från Vinnova och Genus och innovation på Luleå Tekniska universitet, vilket 

kommer att genomföras under våren 2012. 

Inför forsknings- och innovationspropositionen för år 2013-2017, som regeringen presenterar 

för riksdagen hösten 2012, skickade sekretariatet ett inspel för att framhålla hur forskningens 

kvalitet förbättras genom integrering av genusperspektiv i såväl forskningsprocesser som 

forskningens organisering. Skrivelsen var disponerad efter fyra avsnitt: 1) Vikten av att öka 

jämställdheten i akademin. 2) Vikten av att integrera genusperspektiv i forskning för att höja 

dess kvalitet. 3) Vikten av att utgå från ett innovationsbegrepp som inkluderar social innovation. 

4) Vikten av att värna fri forskning, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, samt 

dessa discipliners betydelse i tvärvetenskaplig forskning för att lösa angelägna 

samhällsproblem. 

EU:s ramprogram för forskning och innovation 

Sveriges innovationsstrategi har starka beröringspunkter med det arbete som pågår inom EU för 

att ta fram det ramprogram som skall efterträda Sjunde ramprogrammet. Namnet på nästa 

ramprogram är Horisont 2020, och ett tidigt utkast, ett så kallat Green paper, var ute på remiss 

under våren 2011. Sekretariatet skickade till EU-kommissionen en skrivelse med synpunkter på 

remissen, där vikten av ett genusperspektiv lyftes. Innovation är ett starkt inslag i Horisont, men 

utan att sociala innovationer i tillräckligt hög utsträckning tas i bemärkelse. På denna punkt togs 

jämställdhet som en social innovation som ett exempel.  

I samband med Horisont 2020 pågår flera parallella processer mellan berörda aktörer och 

verksamheter i EU. Ett exempel är European Gender Summit, en tvådagarskonferens i Bryssel 

arrangerat av forskarprogrammet GenSet. Sekretariatet deltog under denna konferens, och 

arrangerade också en förlunch tillsammans med Vinnova, dit de svenska delegaterna var 

inbjudna. Läs mer om European Gender Summit på www.gender-summit.eu.  

http://www.gender-summit.eu/
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Nordiska aktörer 

Nationella sekretariatet för genusforskning deltar i ett nordiskt informationsnätverk gällande 

genusforskning. Nätverket kallar sig NING, Nordic Information Network Gender och består av 

representanter från sekretariatets nordiska motsvarigheter samt forskningstidskrifter. 

Samverkan består bland annat av erfarenhetsutbyten, utbyte av informationsmaterial och 

workshops på internatkonella konferenser samt fortbildning. NING-samverkan har även 

resulterat i NordKalender, där vi delar information om aktuella arrangemang. 

NING har träffar mellan en och två gånger om året, och värdskapet för träffarna roterar mellan 

länderna. 2011 var Island värdar, och sekretariatet deltog på mötet där det bland annat 

beslutade att sekretariatet står  som värdar för nästa träff, 2012.  

NIKK Magasin, en populärvetenskaplig tidning som ges ut av tidigare Nordiskt Institut för 

Kunskap om Kön, producerades under år 2011 på sekretariatet, då NIKK magasins redaktör 

delade sin tjänst mellan NIKK och sekretariatet. Detta  gav flera goda synergieffekter och ökade 

sekretariatets inblick i vad som sker på den nordiska arenan.  

Internationella aktörer 

Sekretariatet deltar som medlemmar i nätverket Wine, Women Information Network Europe, 

som består av nationella informations- och resurscentrum för kvinno- och genusforskning samt 

kvinnohistoriska bibliotek runt om i Europa. Nätverket kommunicerar och delar information 

genom en e-postlista, har en gemensam blogg samt arrangerar ibland paneler och workshops på 

internationella konferenser tillsammans.   

WINE-nätverket ingår också som en av arbetsgrupperna i det europeiska nätverket ATGENDER. 

ATGENDER är en medlemsförening  för genus-, kvinno-, sexualitet-, mansforskare, 

jämställdhetspraktiker, tjänstemän, med mera. Till nätverkets aktiviteter hör bland annat 

produktion av skrifter, nyhetsutskick samt arrangerandet av den stora europeiska 

genusforskningskonferensen som år 2012 ges för 8:e gången, 8th Feminist Research Conference. 

Konferensen går vart fjärde år. ATGENDER arrangerar också medlemskonferenser vartannat år, 

sk General Assembly. Sekretariatet deltog på denna konferens i april 2011, då den arrangerades 

i Utrecht, Holland. Som ett resultat av denna konferens kommer sekretariatets förståndare samt 

forskare från flera andra europeiska länder att presentera ett gemensamt paper  på 8th Feminist 

Research Conference.  

Under våren 2011 kom ATGENDERs styrelseordförande Andrea Petö, Central European 

University, Budapest, på besök till Sverige, och sekretariatet bjöd då in henne till Göteborg för 

att hålla ett seminarium om genusforskningens ställning i Europa. I samband med detta 

http://www.nordkalender.org/
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diskuterades möjligheten för sekretariatet att vara värdar för ATGENDERs nästa 

medlemskonferens, som arrangeras våren 2013.  

Sekretariatet skickade en ansökan till ATGENDERs styrelse om att få vara värdar, och deltog 

också på styrelsemöte i Budapest i oktober 2011 för att presentera förslaget. Förslaget bifölls, 

och nästa ATGENDER General Assembly arrangeras av sekretariatet i Göteborg, våren 2013.  

 I samband med besöket i Budapest deltog sekretariatets föreståndare i ett panelsamtal 

arrangerat av ATGENDER, där forskare från bland annat Finland, Frankrike och Holland 

diskuterade olika nu aktuella frågeställningar för genusforskningen inom Europa. 

Under våren deltog sekretariatet i ett möte med European Institute for Gender Equality, EIGE, i 

Vilnius, som handlade om att samla in information från olika informationscentra och 

kvinnolitteraturhistoriska bibliotek i Europa.  

Samverkan och utveckling 

Genusvetenskapens Best practice och alumniundersökning 

Syftet med projektet är att i en serie om fem skrifter lyfta fram genusvetenskapens best practice 

och på så sätt sprida genusvetenskapens styrkor utanför ämnet samt stärka det 

genusvetenskapliga fältets kontaktytor.  Skriftserien tematiserar olika delar av 

genusvetenskapen och syftar till att sprida dessa på olika arenor och i flera sammanhang: 

utbildningspolitiken, den undervisande verksamheten (på alla nivåer), gräsrotsaktivisterna och 

näringslivet. Skrifterna arbetas fram genom en process som bjuder in det genusvetenskapliga 

fältets aktörer i Sverige till diskussion om ämnets styrkor.  På så sätts stärks ämnet både inåt, 

genom samarbete, och utåt, genom spridning av skrifterna. Skriftserien hålls samman av två 

redaktörer, som är projektledare och står för sammanställandet, upplägget och skriver kapporna 

i skrifterna. Projektet omfattar en referensgrupp som fungerar som diskussionsforum och som 

också står som garanter för den pedagogiska och vetenskapliga kvaliteten i skrifterna. Till 

referensgruppen bjöds representanter från alla högskolor med genusvetenskap som ämne in. 

Texterna kommer att till stor planeras av redaktörerna, men bestå av bidrag från aktiva lärare 

och forskare från dessa lärosäten och eventuellt även andra lärosäten. Upplägget i de olika 

skrifterna bestäms i samverkan med referensgruppen men inför skriften om pedagogik planeras 

work-shopar om pedagogik och inför skriften om genusvetarnas framtid planeras en 

alumniundersökning. Upplägget innebär att projektet också ser ett värde i nätverksarbete med 

syftet att samla in synpunkter och exempel. Redaktörerna kommer att i sitt arbete inhämta 

synpunkter, exempel och inlägg från fältet, och i sina inledande texter också lyfta fram olika 
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sidor av den svenska genusvetenskapen. Resultatet av skrifterna blir ett grupparbete, där alla 

inblandade blir synliga. På så sätt skapas en mångfald av röster, men också ett förtätat 

samarbete inom fältet. Den här modellen innebär att projektet har potential att stärka fältets 

nätverk och öppna för nya samarbeten i forskning, undervisning och samverkan. 

SOM-projektet 

Under 2011 inleddes ett samarbete med SOM-institutet, som sedan 1986 samlat in data för 

forskning och presenterat årliga trendanalyser. Samarbetet syftade till att 1) göra genusforskare 

mer intresserade av  SOM-institutets långa insamlade tidsserier av data och 2) att undersöka hur 

genusforskare kan berika SOM-institutet genom att tex utveckla frågeområden och fördjupa 

analyser av redan insamlade data. Därför samarrangerade SOM-institutet och Nationella 

sekretariatet för genusforskning en heldagsworkshop med   SOM-forskare och genusforskare 

från olika delar av landet för att utbyta erfarenheter och utveckla framtida 

samarbetsmöjligheter. (”Möjligheterna med SOM”, 24 augusti 2011) 

Under hösten var sekretariatet i dialog med SOM-institutet inför utformningen av 2012 års 

frågeformulär och sekretariatet åtog sig att ansvara för att två kapitel i den kommande SOM-

boken skulle skrivas av genusforskare. 

ATGENDER General Assembly 

Som nämnts ovan i verksamhetsberättelsen kommer sekretariatet att vara värdar för nästa 

medlemskonferens, general assembly, för det europeiska nätverket ATGENDER. Konferensen 

kommer att äga rum under våren 2013.  

Fragen.eu 

Sekretariatet har tillsammans med KvinnSam deltagit i projektet Fragen, vilket är ett EU-projekt 

som drevs av Aletta – ett europeiskt kvinnobibliotek. Projektet syftade till att samla tio 

nyckeltexter från  andra vågens kvinnorörelse ifrån alla EU-länder och samla dem i en sökbar 

databas.  Som en del i att lansera den färdiga databasen fragen.eu arrangerade sekretariatet 

tillsammans med KvinnSam ett seminarium med utgångspunkt i en av de svenska utvalda 

texterna. Seminariet handlade om 70-talets kvinnorörelse och scenkonst i relation till pjäsen 

Jösses flickor och deltog gjorde regissörerna Suzanne Osten och Margareta Garpe, samt Birgitta 

Johansson, fil dr litteraturvetenskap Göteborgs universitet. Seminariet drog cirka 100 personer 

till Konsthögskolans aula i Göteborg.  
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Uppdrag 

 jämställ.nu 

Jämställ.nu är en unik samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfondens Tema 

Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting 

samt Vinnova.  

Portalen lanserades redan den 1 december 2009 men har från och med september 2011 (till och 

med 2013) gått in i en ny, utvecklande, fas, med ambitionen att år 2014 vara ett självklart 

centrum för utveckling av jämställdhetsarbete. Projektet finansieras genom SKL och satsningen 

på hållbar jämställdhet.  

Från och med september 2011 anställdes en projektledare för Jämställ.nu (t.o.m. augusti 2013), 

vilken organisatoriskt placerades på Nationella sekretariatet för genusforskning. Aktiviteterna 

under hösten har varit fokuserade på förberedelser/planering, inventering och spridning/dialog 

med portalens brukare och samverkansparter. Ett samarbete och samverkan med 

länsstyrelsernas sakkunniga i jämställdhet som har fungerat som en referensgrupp under 

hösten. Erfarenheter och synpunkter har hämtats in och information har spridits via dessa 21 

aktörer. En viss teknisk utveckling har påbörjats av portalen som även till stor del har översatts 

till engelska. Dessutom finns Jämställ.nu på Facebook.  

Under senare delen av året påbörjades rekrytering av ytterligare en medarbetare till projektet.  

Även om Jämställ.nu främst varit tänkt att vara ett stöd för arbetet med jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering i Sverige, så finns det ett intresse från andra länder att ta del av 

kunskaper och erfarenheter härifrån.  Jämställ.nu blev, till exempel, under november 2011 

inbjudna till Taiwan för ett erfarenhetsutbyte gällande arbetet med jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering på övergripande nivå. En eventuell samverkan har även börjat 

diskuteras med CEMR - de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, 

utifrån den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 

regional nivå som många av Sveriges kommuner, landsting och regioner har undertecknat. 

Jämställ.nu hade under året 24 402 besökare, varav 16 925 unika. En stor majoritet av 

besökarna var geografiskt från Sverige, men hade till exempel även drygt  500 unika besökare 

från de övriga nordiska länderna, varav majoriteten från Finland och Norge. Då Jämställ.nu gick 

in i en ny, aktiv fas under andra halvåret av 2011 kan vi se en betydande ökning i trafiken till 

sidan under hösten.  

Unika besökare i maj 2011: 1 686 (övriga nordiska länder: 29) 
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Unika besökare i november 2011: 2 280 (övriga nordiska länder: 104) 

De engelska sidorna färdigställdes i slutet av november, och hade 385 besökare under december 

månad. 

Några av årets större aktiviteter:  

Almedalen 

I samverkan med övriga portalägare samt länsstyrelserna ordnades under Almedalsveckan ett 

seminarium – Jämställdhet som en social innovation. Flera praktiska exempel presenterades och 

ett panelsamtal där bland annat jämställdhetsminister Nyamko Sabuni medverkade stod på 

programmet.   

WorkingLife-konferens i Stockholm  

Jämställ.nu delar årligen ut ett resestipendium för bästa jämställdhetsarbete på den årliga 

WorkingLife-konferensen i Stockholm. Under konferensen hölls dessutom ett välbesökt 

seminarium - Öka innovationskraften nu - med jämställdhet som verktyg - som arrangerades av 

portalägarna tillsammans (med Maria Edström från Nationella sekretariatet för genusforskning 

som moderator).  

Skolforum  

I samverkan med genusskolan.se (Nationella sekretariatet för genusforskning) hade Jämställ.nu 

en monter på Skolforum, samt genomförde ett par anförande i informationssyfte, till besökare. I 

montern ordnades även ”jämställdhetsakuten” dagligen, där besökare kunde få stöd och råd på 

plats av genusskolan, jämställ men även inbjudna forskare. Material delades ut till ca 800 

besökare.  

 

GIG 

Rektor beslutade under hösten 2011 att inrätta ett centrum för genusforskning vid Göteborgs 

universitet, vilket  placerades organisatoriskt på Nationella sekretariatet för genusforskning.  


