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ÅRET I KORTHET 

Under år 2012 arbetade sekretariatet med Hälsa som det stora temat inom främst det 

forskningsförmedlande arbetet. På temat publicerades ett nummer av tidningen Genus under 

våren som sändes ut till målgrupper som folkhälsopolitiskt ansvariga inom kommunerna, 

Vårdförbundet med flera.  Sekretariatet deltog vid Sveriges kommuner och landsting SKL:s 

konferens för att lansera en samarbetsplattform kring hälsofrågor och spred tidningen där, men 

arrangerade också arrangemang under politikerveckan i Almedalen och Bokmässan i Göteborg. I 

anknytning till tema Hälsa togs en forskarrapport fram kring genusperspektivet i 

folkhälsopolitiken. Rapporten låg till grund för ett seminarium i riksdagen. Vi arrangerade också 

en forskarkonferens i Umeå kring genus och medicin.  

Under året togs ytterligare två nummer av tidningen Genus fram på teman: Krig och fred samt 

Spelplats staden.  

Sekretariatet spred ljus över genusforskningens villkor genom bland annat ett dialogmöte på 

Näringsdepartementet i Stockholm kring genus och innovation, ett seminarium i 

Europaparlamentet i Bryssel för att belysa behovet av genusperspektiv i EU:s forsknings- och 

innovationspolitik, samt en seminariedag i Stockholm om hoten mot forskningens och 

utbildningens frihet. Fem nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv publicerades. Stort fokus 

låg på regeringens forsknings- och innovationsproposition som lades fram under hösten. 

Årets största händelse var arbetet med den nationella forskarkonferensen g12, som 

arrangerades tillsammans med Sveriges genusforskarförbund i Göteborg den 28-30 november. 

Konferensen hade omkring 200 deltagare, medan det öppna programmet i samarbete med 

Kvinnofolkhögskolan drog fullsatt parkett och första balkong på Stora teatern. 

Förutom folkhälsopolitisk rapport, tre nummer av Genus och fem nummer av Genusperspektiv 

publicerades två skrifter i serien ämnesöversikter i samarbete med Högskoleverket: 

Genusperspektiv på biologi och Genusperspektiv på företagsekonomi. Dessutom inleddes ett 

flerårigt skriftserieprojekt på initiativ från Sveriges studierektorer inom ämnet genusvetenskap. 

Den första skriften, Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, publicerades och en nationell 

alumniundersökning genomfördes. Alumniundersökningen ligger till grund för seriens andra 

skrift Genusvetarnas framtid, med publicering år 2013. 

Under hösten fick sekretariatets verksamhet ett nytt tillskott genom att Nordiskt ministerråd 

valde att placera sitt samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, vid 

Nationella sekretariatet för genusforskning. NIKK är ett treårigt projekt, som löper till och med 

år 2015. 
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ORGANISATION OCH PERSONAL 

Under år 2012 bemannades sekretariatet enligt följande:  

Föreståndare: Kerstin Alnebratt 

Administrativ samordnare: Charlotte Benninge  

Redaktion 

Redaktör Genusperspektiv: Jimmy Sand (januari-juni) och Bosse Parbring (juli-

december) 

Webbredaktör samt ansvarig grafisk form: Frida Lundberg 

Redaktör tidningen Genus: Inga-Bodil Ekselius 

Vikarierande reporter: Roxana Ortiz (augusti-december) 

Projekt och utveckling 

Projektsamordnare, temaansvar, infrastruktur, samverkansprojekt: Josefine Alvunger 

Projektsamordnare, Genusskolan.se: Bosse Parbring  

Forskning och analys 

Forskningssekreterare, infrastruktur och internationalisering: Maria Edström (januari-

juni) 

Uppdrag & Projekt 

Projektledare Jämställ.nu: Lillemor Dahlgren 

Informatör Jämställ.nu: Elin Engström 

Projektledare g12: Maja Lundqvist 

Redaktörer En skriftserie om genusvetenskap: Anna Lundberg och Ann Werner 



6 

 

INSYNSRÅDET 

Verksamhet 209951 

Nationella sekretariatet för genusforskning har sedan 2009 ett insynsråd sammansatt av 

genusforskare från såväl olika områden inom fältet som olika lärosäten. Dess uppgift är 

bland annat att fungera vägledande och rådgivande i strategiskt viktiga frågor. 

Den 22 augusti hölls ett möte med insynsrådet i sekretariatets lokaler. Medverkade 

gjorde Malin Rönnblom, fil. dr, universitetslektor Umeå Centrum för genusstudier, 

ordförande Genusforskarförbundet, redaktör Nora, Lena Trojer, professor, 

forskningsledare för enheten Teknovetenskapliga studier, Blekinge Tekniska högskola, 

Robert Hamrén, fil. dr, handläggare Arbetsorganisation och ledning, Vinnova, Magnus 

Åberg, fil. dr och lektor i genusvetenskap, Karlstads universitet, Roger Klinth, docent, 

lektor, ordförande Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, 

Lisbeth Larsson, professor, vice dekan för forskning humanistisk fakultet, Göteborgs 

universitet, och Klara Regnö, forskarstuderande, Genus, organisation och ledning, 

Kungliga tekniska högskolan, ordförande Forum för feministisk forskning. 

Frågor som diskuterades var bland annat inriktning för sekretariatets verksamhet under 

år 2013, genusforskningens villkor på olika lärosäten, genusforskningens plats i 

regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition, samt insynsrådets 

framtida syfte och sammansättning. 
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FRÄMJA FORSKNING 

En del av sekretariatets uppdrag är att förbättra villkoren för genusforskning av hög 

internationell klass genom att 

– 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  

Nyhetsbrevet Genusperspektiv 
Verksamhet 209952 

Forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv är en journalistisk publikation som 

bevakar, analyserar och granskar utvecklingen av genusforskningens politiska, 

ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Under 2012 kom nyhetsbrevet ut med 

fem nummer. Antalet prenumeranter på den tryckta upplagan har under året legat på 

ungefär samma nivå, drygt 2300 exemplar. Därutöver gjordes grupputskick om 

sammanlagt 1205 exemplar per nummer till bland annat Sveriges riksdag, 

Utbildningsdepartementet, Vinnova, Vetenskapsrådet, Högskoleverket samt 

forskningsrådgivare på en rad lärosäten. Den elektroniska upplagan har 992 

prenumeranter. 

Ämnen som belystes var bland annat processen kring ombildningen av NIKK från 

nordiskt institut till samarbetsorgan, jämställdhet som faktor i systemet för utvärdering 

av utbildningars kvalitet, den medicinska genusforskningens allt svagare position i såväl 

forsknings- och folkhälsopolitiska propositioner som regleringsbreven till 

Folkhälsoinstitutet, Vetenskapsrådet och Fas, riksdagspartiernas syn på genusforskning, 

projekt finansierade av Delegationen för jämställdhet i högskolan, samt uteblivna 

satsningar på genusforskning i regeringens forsknings- och innovationsproposition. 
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Främjande aktiviteter (infrastruktur och forskningspolitik) 
Verksamhet 209953 

Forsknings- och innovationspropositionen 

Inför regeringens forsknings- och innovationsproposition för åren 2013-2016 besökte 

sekretariatet Utbildningsdepartementet för att beskriva genusforskningens situation. 

Särskild vikt lades vid de förslag som sekretariatet sedan tidigare har framför i en 

skrivelse till Utbildningsdepartementet. 

Dialogmöte på Näringsdepartementet om genus och innovation 

Som ett inspel till regeringens arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi 

var sekretariatet med och anordnade ett dialogmöte om innovation och genus, på 

Näringsdepartementet, Stockholm, den 28 mars. Det var en heldagskonferens som 

arrangerades tillsammans med Regeringskansliet, Vinnova, Luleå tekniska universitet 

och Slimprojektet (ett EU-finansierat, klusterstödjande samarbete mellan Region 

Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg). Medverkade gjorde bland andra Malin 

Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, Göran Marklund, ställföreträdande 

generaldirektör för Vinnova, Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet, 

och Marita Svensson, Fiber Optic Valley. 

EU:s ramprogram Horisont 2020 

Sekretariatet arrangerade ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel 26 april för att 

belysa behovet av genusperspektiv i EU:s framtida forskningspolitik, Horisont 2020. 

Seminariet arrangerades tillsammans med Vinnova och EU-parlamentarikerna Kent 

Johansson och Marita Ulvskog. Sekretariatet presenterade några förslag för hur 

genusperspektiv kan integreras i Horisont 2020. Forskare gav exempel hur vad 

klimatforskningen skulle tjäna på ett genusperspektiv och flera EU-parlamentariker 

kommenterade förslagen. Seminariet var välbesökt och när EU-parlamentet senare 

presenterade sitt förslag till Horisont 2020 hade genusperspektivet en mer 

framträdande plats än tidigare i processen. 

Seminariedag om hoten mot forskningens och utbildningens frihet 

Den 24 augusti genomförde sekretariatet tillsammans med Sveriges universitets- och 

högskoleförbund, SUHF, en seminariedag om forskningens och utbildningens frihet och 
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hoten mot denna. Bakgrunden till seminariedagen var den hätska debatt som förevarit 

där såväl enskilda forskare som forskningsmiljöer utsatts för både hot och trakasserier. 

Syftet var att skaffa en gemensam bild av situationen och diskutera möjligheterna för 

stöd till forskare och lärare, samt hitta strategier för att värna forskningens frihet för 

forskningsområden som kan uppfattas som kontroversiella.  

På seminariet medverkade bland andra rektorerna Pam Fredman, Göteborgs universitet, 

och Kåre Bremer, Stockholms universitet, Git Claeson Pipping från Sulf och Anna Wahl 

från Vetenskapsrådets Expertgrupp för genus. 

Nätverk 

En viktig del i sekretariatets uppdrag är att finnas med som möjliggörare så att 

strategiskt viktiga nätverk kan träffas.  

För att underlätta informationsutbyte och främja genusforskningens infrastruktur 

anordnades ett tvådagarsmöte för Ning-nätverket (Nordic information network gender) 

med informatörer från de nordiska länderna 3-4 maj. Ning-nätverket träffas minst en 

gång per år och mötet roterar mellan länderna. Denna gång var det Sveriges tur. 

Informatörer/informationsansvarig personal från Umeå, Uppsala, Linköpings 

universitet samt Karolinska institutet samlades en heldag den 8 december i Göteborg för 

att diskutera frågor som specifikt rör kommunikation av genusforskning. Även 

incitamenten och formerna för att bilda ett bestående nätverk för genusinformatörer för 

samarbete kring aktiviteter och material samt professionellt stöd. 

Nationella konferensen g12 
Verksamhet 209954 

Under dialogsamtal, nätverksträffar och möten har behovet av en bredare nationell 

mötesplats där genusforskning kan presenteras och diskuteras framkommit. Därför 

återupptog sekretariatet den tidigare traditionen med nationella konferenser. 

Konferensen g12 gick av stapeln i Göteborg 28-30 november 2012 och hölls 

huvudsakligen på Wallenbergs konferenscentrum på Göteborgs universitet. 
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Inbjudan gick ut brett i flera olika kanaler, men riktade sig huvudsakligen till 

genusforskare. Cirka 200 forskare, lärare, studenter och praktiker deltog under 

konferensens tre dagar. Konferensprogrammet innehöll närmare 120 

paperpresentationer under 8-9 parallella sessioner.  

Konferensens inledande keynote av Margrit Shildrick, gästprofessor, Linköpings 

universitet, blev inställt på grund av sjukdom och ersattes med panelsamtalet ”I foajén 

eller på scen? Genusforskningen anno 2012 – reflektioner av Ulla Manns och Malin 

Rönnblom”. Torsdagens öppna program "Allt ljus på genus", då vi flyttade ut en av 

konferensens huvudtalare och ett rundabordssamtal i samarbete med 

Kvinnofolkhögskolan, drog fullsatt på parkett och första balkong på Stora teatern. Ulrika 

Dahl, docent Södertörns högskola höll keynote på temat ”Finn Fem(me) Fel: Reflektioner 

kring Feminism, Femininitet, Forskning och Framtidsvisioner i Folkhemmet”. Sista 

dagens keynote hölls av Vron Ware med titeln “War and the ‘white picture’: femininity 

on the frontline”. Konferensen stängdes sedan med att stafettpinnen övertogs av 

Centrum för genusvetenskap vid Umeå universitet, som står som värdar för g14.  

Under konferensen g12 anordnades också en nätverksträff för tidskriftsredaktörer, för 

tidskrifterna Nora, Norma, Tidskrift för genusvetenskap och Lambda Nordica. 

Finansiellt stöd erhölls från Riksbankens Jubileumsfond. Arrangörer var Nationella 

sekretariatet för genusforskning i samverkan med Sveriges genusforskarförbund. 

Medlemsavgifter/lämnade anslag 
Verksamhet 209955 

Medlemsavgifter har betalats till Atgender – The European Association for Gender 

Research, Education and Documentation; Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter samt 

Föreningen Sveriges tidskrifter. Anslag har lämnats till Tidskrift för genusvetenskap. 
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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 

- 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 

Sekretariatet lägger ut relevanta pressklipp om genusforskning och -forskare på 

webben, via tjänsten Meltwater. Vi tillhandahåller också e-postlistan Genuslistan med ca 

2500 medlemmar, för information och kontakter inom genusfältet. 

Vi tar också emot och svarar på förfrågningar om genus och jämställdhet, förmedlar 

kontakt med genusforskare inom olika områden, svarar på journalisters frågor, tar emot 

beställningar av tidningar och andra publikationer, samt förfrågningar kring 

frilansmaterial, praktikplatser med mera. 

Genus (tidningen) 
Verksamhet 209956 

Tidningen Genus utkom med tre nummer år 2012. 

Krig och fred, nr 3 2011, distribuerades till bland annat Försvarsmakten i början av året. 

Tidningen trycktes i 6000 ex.  

Hälsa, nr 1 2012, distribuerades i april/maj och trycktes i 8000 ex.  

Spelplats staden, nr 2 2012, började distribueras i samband med Bok och Bibliotek i 

Göteborg och trycktes i 7000 ex.  

Samtliga nummer 2012 har fått god spridning. Spelplats staden är i skrivande stund 

nästan slut, liksom även snart Krig och fred. Samtliga har det kommit in beställningar på 

och tema Hälsa verkar leva längst som papperstidning med stort antal beställningar 

även under 2013. På webben fick Spelplats staden stor spridning, och från det numret 

har den elektroniska upplagan haft kontinuerligt stigande läsarsiffror. 
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Temaaktiviteter 
Verksamhet 209957 

Som ett led i att sprida genusforskning har sekretariatet sedan år 2010 arbetat 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.  

Tema Krig och fred, december 2011 till april 2012  

Verksamhet 209957, Fritt fält: 90282001  

För att förbereda för temat anordnades en forskarworkshop med forskare inom 

genusvetenskap, globala studier, etik, ekonomisk historia och statsvetenskap. Inom 

ramen för temat hölls senare ett informationsmöte på Nordic Center for Gender in 

Military Operations, dels två föredrag på MR-dagarna i Göteborg 12-13 november. Ett i 

samarbete med Kvinna till kvinna, i samband med lanseringen av deras rapport om 

fredsprocesser. Där medverkade forskaren Erika Svedberg, Globala politiska studier, 

Malmö högskola. Det andra seminariet handlade om Våldtäkter i krig, med forskarna 

Maria Stern och Maria Eriksson Baaz, Institutionen för globala studier, Göteborgs 

universitet. Tyvärr fick de båda förhinder och seminariet ställdes in. Men det resulterade 

ändå i ett mittuppslag i Göteborgs universitets tidning GU-journalen om Maria Stern. 

Tema Hälsa, april till september  

Verksamhet 209957, Fritt fält: 90282002 

Det huvudsakliga arbetet med tema Hälsa sträckte sig från oktober till mars, men några 

aktiviteter inom ramarna för temat var också förlagda till våren och sommaren 2012. 

Arbetet inkluderade kontakter med ett flertal samarbetspartners så som genusforskare 

inom medicin/vård och genus, personal på Kunskapscentrum för jämställd vård, 

Arbetsmiljöverket, politiker samt representanter för svenska forskningsråd. 

Nedan följer en översikt över de aktiviteter och liknande som genomfördes under temat. 
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 Forskarworkshop i Göteborg kring temat med ett tiotal forskare från olika 

lärosäten. 

 Temanummer av tidningen Genus som distribuerades dels genom ett riktat 

utskick, dels genom utdelning vid SKL:s konferens En plattform för jämlik hälsa 

och vård, där tidningen nådde omkring 25 procent av deltagarna. 

 Rapporten Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy, 

2002-2012 skriven av doktoranden Lisa Harryson vid Umeå universitet, som 

fokuserar hur genusperspektivet kraftigt försvagats och i många fall även 

försvunnit i politiska styrdokument som rör forskning om hälsa. Rapporten 

presenterades och diskuterades vid en hearing i riksdagen, se nästa punkt.   

 Hearing i riksdagen 29 mars där doktoranden Lisa Harryson presenterade sin 

rapport Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy, 

2002-2012. Närvarande vid hearingen var bl. a representanter för Fas, 

genusforskare från Umeå universitet samt politiker från socialutskottet. 

Seminariet dokumenterades i en artikel i nyhetsbrevet Genusperspektiv. 

 Konferensen Gender theories in Public Health research vid Umeå universitet. 

Konferensen arrangerades I samarbete med genus- och medicinforskare vid 

Umeå universitet. Huvudtalare vid konferensen var forskaren Toni Schofield från 

University of Sidney, Australien. 

 Samtal under politikerveckan i Almedalen, där Helene Sandmark, docent i 

folkhälsovetenskap och redaktör för boken Perspektiv på kvinnors hälsa i 

arbetslivet, Ingrid Gidlund, biträdande distriktschef och programledare för 

Kvinnors hälsa, ett regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket, samt Ylva Johansson 

(S), vice ordförande för Arbetsutskottet, talade om frågor rörande kvinnors hälsa 

i arbetslivet.  

 På Forskartorget under Bok och Bibliotek i Göteborg anordnades en halvtimmes 

paneldiskussion om män, hälsa och depression ”När man mår dåligt” med 

forskarna Ulla Danielsson, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet samt 

Claes Ekenstam, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, modererat 

av Inga-Bodil Ekselius. Drygt 60 åhörare, och ett gott mottagande var 

Forskartorgets bedömning av seminariet. 
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Tema Staden, september till december  

Verksamhet 209957, Fritt fält: 90282003 

Forskarworkshop med forskare inom stadsplanering och infrastruktur anordnades på 

sekretariatet. Vi beslutade att inte göra aktiviteter på detta tema. 

Tema Arbete 

Verksamhet 209957, Fritt fält: 90282004 

En forskarworkshop hölls 17 september för att ge idéer för sekretariatets tema Arbete, 

som planerade att genomföras under 2013. Forskare med olika inriktning på arbetsliv 

och arbetsmarknad deltog i workshopen. Kontakter knöts under året med viktiga 

samarbetspartners som Delegationen för jämställdhet i arbetslivet och 

Arbetsmiljöverket. 
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ÖVRIGA UTÅTRIKTADE AKTIVITETER 

Verksamhet 209958  

Mediedagarna, Göteborg 8-9 mars 

På Internationella kvinnodagen, den 8 mars, arrangerade sekretariatet tillsammans med 

Jämställ.nu ett seminarium om mansdominansen bland medieröster i det globala 

nyhetsflödet: ”Män vet bäst”. Medverkade gjorde Line Holst, KvinFo – dansk 

expertdatabas, Lina Thomsgård, Rättviseförmedlingen, Gunnar Falck, enhetschef 

Västerbottens-Kuriren, samt Maria Edström som var moderator. Paneldeltagarna 

diskuterade hur databaser med kontaktuppgifter till kvinnliga experter kan bidra till 

ökad mångfald bland rösterna i medierna. Seminariet direktsändes i SVT Forum. 

Ekonomisk tillväxt och innovation med mångfald, Malmö 24-25 april 

Med anledning av 2011 års tema Innovation kontaktades sekretariatet av arrangören till 

konferensen Ekonomisk tillväxt och innovation med mångfald 24-25 april 2012. Både 

sekretariatet och Jämställ.nu involverades på olika sätt. Sekretariatet genom att anordna 

ett seminarium om Genus och design, där Maria Edström, forskningssekreterare, 

modererade. De forskare som presenterade sin forskning var Åsa Ståhl och Kristina 

Lindström, doktorander i Medie- och kommunikationsvetenskap respektive 

Interaktionsdesign, Malmö högskola, samt Designforskarskolan, Karin Ehrnberger, 

Industridesign, KTH samt Kerstin Hindrum, Svenskt marintekniskt forum. Seminariet 

fick mycket gott mottagande på en konferens med majoriteten deltagare från 

näringslivet som inte tidigare hade stött på den här typen av kunskap/forskning.  

Högskoleverkets kvalitetskonferens, Göteborg 30 maj-1 juni 

Sekretariatet arrangerade två seminarier på Högskoleverkets kvalitetskonferens 

Kunskapssamhället en illusion?: 

– ”Könssegregerat arbetsliv – könssegregerad utbildning?”  Seminariets 

diskuterade hur den könssegregerade arbetsmarknaden kan brytas och vilket 

ansvar gymnasie- och högskoleutbildningar har. Medverkande var Sofia B. 

Karlsson, sociolog och jämställdhetskonsult, Andreas Ottemo, doktorand i 
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pedagogik, Göteborgs universitet, och Caroline Berggren, fil dr i pedagogik, 

Göteborgs universitet. 

– ”Så utbildas morgondagens lärare för en jämställd skola”  Seminariet belyste 

vilka problem det kan finnas i dagens lärarutbildningar och möjliga vägar för att 

integrera genuskunskap  i utbildningen av morgondagens lärare. Medverkande 

var Maria Hedlin, fil dr i pedagogik, Linnéuniversitetet, Mia Heikkilä, fil dr i 

pedagogik, Skolverket, och Magnus Åberg, fil dr i etnologi, Karlstads universitet. 

Bok och Bibliotek, Göteborg 27-30 september 

Sekretariatet satsade detta år på en monter med fler medutställare än tidigare och med 

fler aktiviteter, som till exempel jämställdhetsquiz, filmvisning, samt ett program på en 

monterscen. Medverkade gjorde Jämställ.nu, Kvinnsam, Nordisk kvinnolitteratur på 

nätet samt tidskrifterna Nora, Norma, Tidskrift för genusvetenskap och Lambda Nordica. 

Detta gjordes under en ny form, kallad Träffpunkt: Genus och jämställdhet, där 

utställarnas tilltal gentemot besökarna var gemensamt. Formen visade sig fungera väl 

och kan med fördel användas igen. 

På monterscenen höll Nordisk kvinnolitteratur en serie med kända författare och 

journalister som talade om sin kvinnliga favoritförfattare i den nordiska 

litteraturhistorien, intervjuer hölls med tidskriftsredaktörer och tidskrifterna själva 

ordnade korta föreläsningar på bland annat tema crip, queer samt antifeminism och 

terrorism.  

WEBBEN 

Verksamhet 209959 

I Genusflödet, det populärvetenskapliga nyhetsflödet på Genus.se, har 1-2 artiklar i 

veckan publicerats, om ny genusforskning och nya publikationer. Forskningspolitiska 

nyheter har publicerats löpande men med ett något glesare intervall. 

Det omfattande arbetet med den populärvetenskapliga webbportalen ”Vad är 

genusforskning?” slutfördes, där professor emerita Ulla Holm tog fram en ordlista med 

relevanta termer och begrepp inom fältet. Genus.se byggdes delvis om för att få en 

tydligare struktur. 
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I september startade sekretariatet ett nytt elektroniskt nyhetsbrev som presenterar 

nyheter från genus.se. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka. 

PUBLIKATIONER OCH TRYCKSAKER (AFFISCHER O FLYERS) 

Verksamhet 209960 

Under 2012 tog sekretariatet fram en ny logotype med tillhörande grafisk profil. 

Logotypen markerar sekretariatets egen profil, men kan användas i kombination med 

Göteborgs universitets logotype för att markera tillhörigheten. 

Utveckling av sekretariatets grafiska profil har pågått kontinuerligt, bland annat med 

utgångspunkt från de grafiska element och mönster som tagits fram i samarbete med en 

formgivaren. I samarbete med formgivaren producerades även en folder för 

presentation för sekretariatets verksamhet 

Tre nummer av tidningen Genus samt fem nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv 

producerades, liksom en konferensbok till konferensen g12. Dessutom en form för En 

skriftserie om genusvetenskap fram. 

Skriftserie i samverkan med Högskoleverket 

Verksamhet 209960, Fritt fält: 90282010 

Sekretariatet har under ett mångårigt samarbete med tidigare Högskoleverket givit ut 

en mycket uppskattad serie skrifter vars syfte är att ge en introduktion till 

genusperspektiv och genusteorier på olika ämnesområden. Målgruppen är i första hand 

studenter på grundnivån och universitetslärare utan större förkunskaper om genus och 

genusperspektiv. Skrifterna vänder sig även till andra intresserade inom högskolan. 

Under år 2012 gavs två skrifter ut: Genusperspektiv på biologi av Malin Ah-King, fil dr i 

zoologi vid Uppsala universitet, samt Genusperspektiv på företagsekonomi av Ulla 

Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och 

Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Båda 

skrifterna fick god spridning och följdes upp med olika arrangemang och aktiviteter. Här 

kan nämnas att Genusperpektiv på biologi följdes upp med en föreläsning av författaren 
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på forskartorget under Bok och Bibliotek, och Genusperspektiv på företagsekonomi 

ställdes ut på den nationella företagsekonomiska konferensen. 

EXTERNA KONFERENSER, SEMINARIER OCH MÖTEN 

Verksamhet 209961 

Medarbetare vid sekretariatet har deltagit i följande konferenser: 

 8th European Feminist Research Conference, Budapest, 17-20 maj 

 Redaktörer i samverkan, Helsingfors 8-9 oktober 

 Nationell jämställdhetskonferens, Stockholm, 14 november 

 Gender Balance in Research in the Nordic Countries, Oslo, 22 november 

JÄMSTÄLL.NU  

Verksamhet 209962 

Jämställ.nu är en unik samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfondens Tema 

Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och 

Landsting samt Vinnova. Portalen lanserades den 1 december 2009. Under hösten 2011 

beslutades att portalen skulle placeras på Nationella sekretariatet för genusforskning 

samt att den under två års tid skulle drivas av två medarbetare. Jämställ.nu leds av en 

styrgrupp med representanter från respektive samarbetsorganisation. 

Under 2012 har Jämställ.nu fokuserat på den tekniska utvecklingen av portalen, men 

också fortsatt spridning och dialog med användare.  

Arbetet har utgått ifrån hur själva portalen skulle kunna utvecklas på bästa sätt för att 

möta användarnas behov och önskemål, men också göras användarvänlig för de som 

administrerar sidan. Den ”nya” Jämställ.nu har byggts upp i verktyget Wordpress med 

hjälp av extern resurs. Funktioner har utvecklats och nytt material har lagts till. Den nya 

sidan lanserades i oktober 2012.  
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Jämställ.nu har även medverkat i flera olika sammanhang för att sprida information om 

portalen, men också föra dialog med användare (nuvarande och framtida) för fortsatt 

utveckling. Verksamheten har besökt flera av landets länsstyrelser och deras regionala 

nätverk, medverkat på Mediedagarna i Göteborg, Konferens ”Innovation och tillväxt med 

mångfald” i Malmö, flera arrangemang i Almedalen, Bok- och biblioteksmässan, möte på 

EIGE i Vilnius, WorkingLife i Stockholm, etc.   

Resultatet av spridningsarbetet visar sig i portalens besöksstatistik som ökar 

kontinuerligt (om vi bortser från sommarmånaderna). Från ca 2 300 unika besökare i 

januari till drygt 4 200 i oktober. Antal besök är i oktober månad nästan uppe i 6 000, 

vilket är av intresse då Jämställ.nu även vill ha återkommande besökare. Besöken från 

kommuner och landsting står för mer än hälften av besöken, och uppvisar en god 

geografisk spridning. Som exempel var det 117 olika kommuner som besökte portalen 

under september månad.  

Jämställ.nu delade ut årets pris för bästa jämställdhetsarbete på WorkingLife i oktober, 

och priset gick till Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götalandsregionen.  
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PROJEKT 

Verksamhet 209963  

Förutom projekt med extern uppdragsgivare, som Jämställ.nu, NIKK och Centrum för 

genusforskning, bedriver sekretariatet några egna projekt. Det här är tillfälliga 

verksamheter som på sikt ska integreras i det ordinarie arbetet. 

Projekt Genusskolan.se 

Verksamhet 209963, Fritt fält: 90282011 

Satsningen på att förmedla forskning om skola och genus till personal i förskola, 

grundskola och gymnasieskola, som inleddes 2011, fortsatte under 2012. 

Följande insatser gjordes: 

 Kunskapsportalen Genusskolan.se uppdaterades med fler intervjuer med forskare 

samt tips om litteratur och metoder. Under 2012 inleddes arbetet med att integrera 

Genusskolan.se i den ordinarie verksamheten så att förutsättningarna för att den ska 

hållas uppdateras efter att projektet har avslutats säkras. 

 Sekretariatet arrangerade ett seminarium 1 februari om förskola och genus i 

riksdagen i samarbete med riksdagsledamöter i utbildningsutskottet och en 

forskargrupp vid Stockholms universitet som har studerat förskolan som 

jämställdhetspolitisk arena. 

 Sekretariatet och Jämställ.nu hade en monter på Nordiska skolledarkongressen 28-

29 mars i Göteborg där information om Genusskolan.se spreds. 

 Som en del i sekretariatets satsning under Almedalsveckan arrangerades ett 

panelsamtal om skolledares betydelse för skolans jämställdhetsarbete. 

Genusskolan.se:s projektledare medverkade dessutom i ett seminarium om unga 

killars maskulinitet. 

 Sekretariatet hade en monter på Skolforum på Stockholmsmässan 29-31 oktober och 

arrangerade sex seminarier: 

– ”Varför läser Lasse mindre än Maja? Vägar till mer läsning och skrivning hos alla 

barn” 
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– ”Hur blir man matematisk?” 

– ”Rektorn – en nyckelperson för att skolan ska bli jämställd” 

– ”Stopp för sexuella trakasserier och mobbning – så ser du och så gör du” 

– ”Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet i skolan?” 

 11-13 april arrangerade pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet den 

internationella forskningskonferensen Gender and Education. Sekretariatet 

arrangerade ett välkomstmingel och informerade om de satsningar som har gjorts. 

Genusvetenskapens Best Practice  

Verksamhet 209963, Fritt fält: 90282012 

Under året inleddes ett flerårigt skriftserieprojekt som kommit till efter ett initiativ från 

Sveriges genusvetenskapliga studierektorer. I en serie om fem skrifter, En skriftserie om 

genusvetenskap, vill sekretariatet lyfta fram genusvetenskapens best practice och på så 

sätt sprida genusvetenskapens styrkor utanför ämnet samt stärka det 

genusvetenskapliga fältets kontaktytor. Målgruppen skriftserien riktar sig till består dels 

av forskare och lärare aktiva inom det genusvetenskapliga fältet, dels av läsare med 

intresse för att lära känna det genusvetenskapliga området. Redaktörerna är Ann 

Werner och Anna Lundberg. Under 2012 inleddes arbetet med de två första skrifterna.  

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik 

Den första skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens 

pedagogiska och didaktiska verksamhet. Kapitelförfattare är Kristina Andersson, Janne 

Bromseth, Nina Lykke, Annica Gullberg, Anita Hussénius, Berit Larsson, Kerstin 

Norlander och Renita Sörensdotter. Trycktes i 500 exemplar och lanserades på 

nationella genusforskarkonferensen g12. Därefter skickades den på beställning från 

sekretariatet. Efterfrågan var stor och i januari 2013 var upplagan slut. 

Genusvetarnas framtid 

Den andra skriften i En skriftserie om genusvetenskap är en nationell 

alumniundersökning av genusvetenskaplig utbildning och arbete. Den kom att tryckas i 

500 exemplar i början av 2013. 
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Samverkan med SOM-institutet 

Verksamhet 209963, Fritt fält: 90282014 

Föregående år inleddes samverkan med SOM-institutet (en enhet vid Göteborgs 

universitet som sedan 1986 samlat in data för forskning och presenterat årliga 

trendanalyser). Detta medförde att sekretariatet under 2012 ansvarade för att två 

kapitel i boken I framtidens skugga: 42 kapitel om politik, medier och samhälle, red. 

Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström (bokserien nr. 56) skrevs av 

genusforskare. Det rör sig om ”Påverkar omsorgsansvar våra åsikter?” av Helena 

Rohdén, Carin Nyman och Maria Edström, samt ”Sexuell orientering” av Erika Alm och 

Anna Westerståhl. 

Atgender General Assembly 

Verksamhet 209963, Fritt fält: 90282015 

Sekretariatet ansökte om och beviljades att vara värd för Atgenders generalförsamling 

och vårkonferens. Detta skulle komma att äga rum i Göteborg den 26-28 april 2013. 

Atgender är ett europeiskt förbund för forskning, utbildning och dokumentation med 

genusperspektiv. 

DATABASER 

Verksamhet: 209964 

Tillsammans med Kvinnsam, Nationellt bibliotek för genusforskning, tillhandahåller 

sekretariatet tre databaser. 

 I databasen Greda (http://www.databasengreda.se) kan genusforskare själva 

registrera sig och beskriva sin forskning. Databasen är till för att journalister, 

konferensarrangörer, andra forskare, studenter med flera ska kunna hitta experter 

inom olika områden, och för att genusforskare ska kunna sprida och synliggöra sin 

forskning. Cirka 400 genusforskare har valt att utnyttja denna möjlighet. 

 I databasen Gena (http://www.databasengena.se) läggs kontinuerligt nya 

avhandlingar med genusperspektiv in (53 nya år 2012, totalt 1313). 

http://www.databasengreda.se/
http://www.databasengena.se/
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 I databasen Jämda (http://jamda.ub.gu.se/) samlas litteratur om både 

jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare mening. I databasen finns bland 

annat statliga utredningar, doktorsavhandlingar, rapporter, lagar och handböcker. 

Databasen hade under året 6772 besök, varav 232 kom från Jämställ.nu och 162 från 

Genus.se. Tyvärr finns ingen statistik för hur många poster det fanns vid årets slut. 

Under hösten påbörjades ett utvecklingsarbete för att göra databasen mer tillgänglig. 

CENTRUM FÖR GENUSFORSKNING, GIG  

Verksamhet 209965 

Centrum för genusforskning, GIG (Centre for Interdisciplinary Gender Research), är en 

resurs för forskare på Göteborgs universitet med syfte att främja högkvalitativ 

genusforskning och annan forskning som belyser kön/genus som aspekt. Enligt Rektors 

beslut, 17 oktober 2011, är GIG organisatoriskt placerad på Nationella sekretariatet för 

genusforskning. 

För verksamhetsberättelse, se bilaga. 

NORDISK INFORMATION FÖR KUNSKAP OM KÖN, NIKK  

Verksamhet 259002802 

Under år 2011 avvecklades Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK, av Nordiskt 

ministerråd. Istället för institut skulle verksamheten bedrivas i form av samarbetsorgan 

placerat vid befintlig nordisk eller samnordisk organisation. Sekretariatet vann anbudet 

vid början av hösten, och samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, 

NIKK, placerades i Göteborg. Ett uppstartsarbete genomfördes under hösten, för att 

ordinarie verksamhet skulle kunna inledas efter årsskiftet.  

 

 

http://jamda.ub.gu.se/
http://www.gig.gu.se/

