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ÅRET I KORTHET 

År 2013 firade sekretariatet 15 år och bjöd in till ett jubileumsseminarium vid Göteborgs 
universitet. Sekretariatets första ordförande Maud Eduards var en av de som bidrog med en 
betraktelse av sekretariatets historia och framtid. 

Sekretariatet fokuserade under året på tema arbete, med start i 2013 års första nummer av 
tidningen Genus på detta tema. Tema arbete resulterade också i ett seminarium om 
kvinnomaktutredningen – 15 år senare, panelsamtal på Bok&Bibliotek-mässan om hushållsnära 
tjänster samt deltagande och samarrangerande av ett flertal konferenser. 

2013 togs beslutet att, med start 2014, koncentrera resurser till sekretariatets webbplats 
genus.se och att där öka rapporteringen av både forskningspolitik och genusvetenskap. För att 
möjliggöra detta kommer sekretariatet inte längre att ge ut tidningen Genus och publikationen 
Genusperspektiv i pappersformat. De två nummer av Genusperspektiv och tre nummer av 
tidningen Genus som gavs ut under 2013 blev därmed de sista i sitt slag.  

Under året publicerades del 2 av En skriftserie om genusvetenskap, Genusvetarnas framtid, som 
bygger på en nationell undersökning av utbildning och arbete. Den fick stor spridning och 
uppmärksamhet både inom, och utanför, akademin. 

Årets stora internationella händelse var konferensen ATGENDER Spring Conference där 
sekretariatet stod som värd. Konferensen gick av stapeln 26-28 april, med det övergripande 
temat Teaching and learning in gender/feminist/women´s studies, och lockade cirka 150 
deltagare från hela Europa. Konferensens första kväll hölls på Världskulturmuseet och öppnades 
upp för en stor och mycket intresserad allmänhet. Arrangemanget drog, förutom de 150 
konferensdeltagarna, ytterligare 150 personer till en spännande kväll om inkludering, rasism 
och mångfald inom akademin. 

Sekretariatets verksamhet fick år 2013 ett nytt tillskott genom ett regeringsuppdrag kallat JiM - 
jämställdhetsintegrering i myndigheter. Uppdraget är ett tvåårigt projekt med uppgift att stödja 
18 myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Under 2013 har arbetet fokuserat 
på att stödja myndigheter att ta fram handlingsplaner för genomförande under 2014. 
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ORGANISATION OCH PERSONAL 

Under år 2013 såg personalstyrkan på sekretariatet ut enligt följande: 

Ledning och administration 
Föreståndare: Kerstin Alnebratt 
Biträdande föreståndare: Maria Grönroos 
Administrativ samordnare: Charlotte Benninge 

Redaktion 
Redaktör Genusperspektiv: Jimmy Sand 
Webbredaktör samt ansvarig grafisk form: Frida Lundberg 
Redaktör för tidningen Genus: Inga-Bodil Ekselius 
Vikarierande reporter: Roxana Ortiz 
Forskningsförmedling på webben: Bosse Parbring 

Interna projekt och utveckling 
Forskningssamordnare: Fredrik Bondestam 
Projektledare, ATGENDER konferens: Maja Lundqvist 

Externa uppdrag och projekt 
Projektledare Jämställ.nu/JIM: Lillemor Dahlgren 
Kommunikatör Jämställ.nu/JIM: Elin Engström 
Kommunikatör Jämställ.nu/JIM: Sofie Karlberg 
Verksamhetschef, NIKK: Maria Grönros 
Projektsamordnare, NIKK: Josefine Alvunger 
Projektledare NIKK: Bosse Parbring 
Föreståndare, GIG: Eva-Maria Svensson 
Koordinator, GIG: Kajsa Widegren 
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FORSKNINGSPOLITISK ARBETE 

PUBLIKATIONEN GENUSPERSPEKTIV 

Verksamhet 209952 

Två nummer av Genusperspektiv gavs ut under våren, varefter den forskningspolitiska 
nyhetsbevakningen övergick till att bli helt webbaserad. För den som vill få artiklar samlade i 
utskick till sin e-post ska detta ske genom det befintliga nyhetsbrevet från genus.se. 

En läsarundersökning genomfördes i två steg under mars och april. Först skickades en kort 
enkät ut till samtliga e-postprenumeranter, bland annat för att få en bild av vilka publikationen 
når ut till. Baserat på enkäten genomfördes intervjuer med några av dem som svarat på enkäten. 
Det var svårt att dra några större slutsatser av undersökningen, utöver att de svarande var 
positiva till kvaliteten på publikationen. Från forskningsfinansiärer och riksdagspolitiker fick vi 
inga svar. 

Innehållsmässigt präglades första numret av regeringens forsknings- och 
innovationsproposition som kom föregående höst. Andra numret hade fokus på de nya och 
mindre lärosätenas situation och vad det kan betyda för genusforskning. Neddragningarna av 
utbildningar på Malmö högskola var i fokus på webben. Där bevakades även bland annat 
jämställdhetsarbetet på Vetenskapsrådet. En artikel om jämställdhetsobservatörer i 
beredningsgrupperna fick särskilt stor spridning. 

OM FORSKNINGSPOLITIK PÅ GENUS.SE 

Den forskningspolitiska avdelningen på genus.se utvecklades genom att relevanta artiklar kring 
olika teman (kollegial bedömning, forskningsfinansiering, EU, etc.) knöts till fasta sidor för att 
bygga upp en kunskapsbas. Utvecklingen av dessa sidor ska fortgå, fortlöpande när nya artiklar 
skrivs såväl som genom utbyggnad av nya avdelningar t ex om genusvetenskapens 
institutionella utveckling. 

På försök startades en blogg där föreståndaren Kerstin Alnebratt skulle skriva inlägg med jämna 
mellanrum. Detta dels med syfte att föra vidare traditionen med ledare i tidningen Genus och 
nyhetsbrevet Genusperspektiv, dels för att profilera föreståndaren och ge webbplatsen ett 
ansikte. Denna försöksverksamhet behöver utvärderas. Bland annat måste det finnas en 
utgivningsplan.  

ÖVRIGA PUBLIKATIONER 

Sekretariatet ger sedan år 2012 ut En skriftserie om genusvetenskap, med Anna Lundberg och 
Ann Werner som redaktörer och nätverket för studierektorer i genusvetenskap som 
referensgrupp. 
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Under år 2013 publicerades del 2, Genusvetarnas framtid, en nationell alumniundersökning av 
utbildning och arbete. Den trycktes i 500 exemplar och har spridits genom studierektorerna, 
genom beställningar från intresserade samt genom olika arrangemang. 

Arbetet med del 3 i skriftserien, Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, har pågått 
under året och publiceras i januari/februari 2014. 

Under våren översattes del 1 till engelska med titeln Gender Studies Education and Pedagogy. På 
grund av kvalitetsproblem hos översättningsbyrån tillkom merarbete och översättningen blev 
inte i skick att användas förrän vid årets slut. 

På förfrågan från Utbildningsdepartementet sammanställde sekretariatet en skrivelse om 
jämställdhet i akademin som levererades till jämställdhetsminister Maria Arnholm i november. 

AKTIVITETER/MÖTEN  

Verksamhet 209953 

Seminarier kring En skriftserie om genusvetenskap 
Översättningen av del 1 i skriftserien, Gender Studies Education and Pedagogy, presenterades på 
ett seminarium under den europeiska konferensen Atgender Spring Conference som 
arrangerades av sekretariatet den 26-28 april i Göteborg. 

Den 2 maj hölls en forskarworkshop på sekretariatet i Göteborg för att diskutera fram innehållet 
i skriftseriens del 4, Akademiska utmaningar i skrift och tanke, som publiceras 2014. På 
workshopen deltog, förutom redaktörerna Anna Lundberg och Ann Werner samt sekretariatets 
representant Jimmy Sand; Anneli Brännström Öhman, Umeå universitet; Fataneh Farahani, 
Stockholms universitet; Malena Gustavsson, Linköpings universitet; Hanna Hallgren, Södertörns 
högskola; Mia Liinason, Lunds universitet; och Malin Rönnblom, Umeå universitet. 

Den 17 oktober presenterades del 1, Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, på 
Högskolepedagogiska konferensen vid Göteborgs universitet. Ann Werner höll en föreläsning 
kring hela skriften, medan Berit Larsson föreläste utifrån sitt kapitel på rubriken ”Den 
genusvetenskapliga undervisningens brännpunkt – ett minnesarbete och ett 
gränsöverskridande”. 

Skrift 2, alumniundersökningen, har också presenterats av Anna Lundberg och Ann Werner 
genom föreläsningar på genusvetenskapliga institutioner runtom i landet. 

Studierektorsmöte 
Den 13 maj hölls i Lund en träff för nätverket av landets studierektorer i ämnet genusvetenskap. 
Medverkade gjorde Irina Schmitt, Lunds universitet; Fanny Ambjörnsson, Stockholms 
universitet; Kajsa Widegren, Göteborgs universitet; Jenny Björklund och Helena Wahlström, 
Uppsala; Kristin Järvstad, Malmö högskola; Malin Henriksson, Linnéuniversitetet; Stina 
Backman, Linköpings universitet; samt Jimmy Sand som representerade sekretariatet. 
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Centra/fora 2.0 
Under hösten bjöd Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet, Gig, in till ett möte 
mellan motsvarande organisationer på olika lärosäten. Mötet ägde rum den 8 november i 
Stockholm. Medverkade gjorde Eva-Maria Svensson och Kajsa Widegren, Gig; Lena Gemzöe, och 
Fanny Ambjörnsson, Genusakademin vid Stockholms universitet; Cecilia Nahnfeldt, Centrum för 
genusforskning vid Karlstads universitet; Åsa-Karin Engstrand, Forum för genusvetenskap och 
jämställdhet vid Linköpings universitet; Pia Laskar, Sveriges genusforskarförbund; samt Jimmy 
Sand, Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatet hjälpte till med arrangemanget. 

Professorsmöte 
Den 21 maj bjöd sekretariatet in professorer i genusforskning till ett möte i Göteborg, för att 
diskutera fältets utmaningar. Medverkade gjorde Lena Trojer, Blekinge tekniska högskola; Britta 
Lundgren, Umeå universitet; Kristin Järvstad (istället för Monika Edgren), Malmö högskola; Lena 
Martinsson, Eva-Maria Svensson och Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet; Hillevi Ganetz, 
Stockholms universitet; Anna Lundberg (istället för Nina Lykke); samt Frida Lundberg, Jimmy 
Sand, Kerstin Alnebratt och Maria Grönroos från sekretariatet. 

Seminarium om att söka forskningsmedel 
Den 28 november anordnade Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet, Gig, 
seminariet ”Att skriva en framgångsrik forskningsansökan” i Göteborg. Medverkade gjorde Ulf 
Mellström, Karlstads universitet; Abby Peterson och Ulla Eriksson-Zetterquist (moderator), 
Göteborgs universitet; samt Rangnar Nilsson, handläggare vid forsknings- och 
innovationsservice, Göteborgs universitet. Sekretariatet hjälpte till med arrangemanget. 

Besök av jämställdhetsministern 
Den 26 mars besökte jämställdhetsminister Maria Arnholm sekretariatet. Hon fick en 
presentation av sekretariatets verksamhet och diskuterade genusforskningens betydelse som 
kunskapsbas för jämställdhetsarbete och jämställdhetspolitik. 
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ATGENDER SPRING CONFERENCE, 26-28 APRIL, 2013 

 
Bild: Öppet arrangemang på Världskulturmuseet, Atgender Spring Conference, 26 april 
2013  

Nationella sekretariatet för genusforskning stod som värdar för ATGENDER Spring Conference 
2013. ATGENDER – The European Association för Gender Research, Education and 
Documentation anordnar årligen konferenser relaterade till olika delar av genusforskning i 
Europa. Konferensen år 2013 hade det övergripande temat Teaching and learning in 
gender/women´s/feminist studie och lockade cirka 150 deltagare från hela Europa. Som ett led i 
sekretariatets uppdrag att sprida genusforskning, togs beslutet att förlägga konferensens 
öppningstalare Sara Ahmed, professor i Race and Cultural Studies från Goldsmiths College, och 
efterföljande panelsamtal, på Världskulturmuseet. Denna kväll var öppen för en bredare, allmän, 
publik. Intresset var mycket stort och Trappan på Världskulturmuseet fylldes av cirka 150 
konferensdeltagare och 150 göteborgare.  

Efterföljande två dagar hölls konferensen på konferenscentrum Novotel, där deltagarna även 
kunde bo. Forskare, praktiker och aktivister möttes och diskuterade aktuell genusforskning och 
situationen för genusforskningen runt om i Europa, i relation till konferensens övergripande 
tema. Till konferensen producerades, och trycktes, en konferensbok med konferensprogram, 
abstrakts och praktisk information. Under konferensen hölls även ATGENDER General Assembly 
där en ny styrelse valdes. 
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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. 

FORSKNINGSFÖRMEDLING 

I sekretariatets forskningsförmedlande verksamhet ingår de huvudsakliga publikationerna 
webben och tidningen Genus. Här ingår också aktiviteter anknutna till teman, samt andra 
utåtriktade aktiviteter. I sekretariatets löpande forskningsförmedlande arbete ingår också att 
svara på frågor från forskare, journalister, studenter m fl. via e-post och telefon, 
omvärldsbevakning, utskick på Genuslistan och till relevanta aktörer, pressutskick, uppdatering 
av sociala medier, mm. 

TIDNINGEN GENUS  

Verksamhet 209956 

   

Under 2013 har tre nummer utkommit av tidningen Genus. I början av året kom ett nummer ut 
med tema arbete (3/12). Senare hade Genus jämställdhet som tema (1/13) och runt årsskiftet 
kom ett nummer ut med tema teoribyggarna (2-3/13). Temanumret om arbete spreds bland 
annat på ett seminarium om Kvinnomaktutredningen – 15 år senare, Almedalsveckan och 
Bokmässan samt skickades ut till aktörer på arbetsmarknadsområdet. Temanumret om 
jämställdhet spreds bland annat på Almedalsveckan och Bokmässan samt via Jämställ.nu:s 
kanaler. 

Efter att en utredning genomfördes av Genus med syfte på att få svar på hur sekretariatet bäst 
når ut med forskning till olika målgrupper, fattades beslut att inte längre ge ut tidningen Genus 
utan istället koncentrera resurser till sekretariatets webbplats genus.se.  Sekretariatets 
forskningsförmedlande insatser kommer därmed inte att minska, utan istället höjas 
kvalitetsmässigt på genus.se.
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SEKRETARIATETS WEBBPLATS OCH SOCIALA MEDIER 

Verksamhet 209959 

Sekretariatets webbplats genus.se är dels en resurs med de tjänster, databaser och generella 
översikter som sekretariatet tillhandahåller, dels en nyhetsförmedlande webbplats som 
presenterar ny forskning och artiklar om genusforskningens villkor. Webbplatsens innehåll 
sprids framför allt via sociala medier och det nyhetsbrev med 1500 prenumeranter som 
skapades under 2012. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka och ökade under 2013 sina 
prenumeranter till 2000. 

Webben har under 2013 även fortsatt användas som en kunskapsportal där besökare kan hitta 
databaser med nya och gamla avhandlingar inom genusforskning i Sverige (Gena), med 
genusforskare (Greda) och med litteratur om jämställdhetsintegrering och jämställdhet (Jämda). 
Kalendern uppdateras löpande med information om händelser runt om i landet med anknytning 
till aktuell genusforskning. Samma sak gäller pressklipp, där media scannas av dagligen och 
intressanta och relevanta pressklipp läggs upp på webben. 

Under 2011 och 2012 byggdes kunskapsportalen Genusskolan.se upp. Det är en del av genus.se 
som samlar artiklar, litteratur och tips till lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola som 
kunskapsstöd i deras jämställdhetsarbete. Under 2013 integrerades Genusskolan.se i det 
ordinarie webbarbetet genom att ny forskning på skolområdet publicerades på temasidan Skola. 
Genusskolans Facebook- och Twitter-sidor fortsatte att uppdateras med tips om vad som skrivs 
och görs på området. 

I början av året genomfördes en webbundersökning som fungerade som underlag för 
utvecklingen av webbplatsen. 

Under 2013 hade genus.se i genomsnitt ca 8000 unika besökare per månad. Besökarantalet 
ökade från strax under 8000 i början av året till 11-12 000 i slutet av året. På Facebook följs 
Genusflödet av 3600 personer, Genusskolan av 800 personer och Genusperspektiv av 240 
personer. På Twitter följs Genusflödet av 2300 personer, Genusskolan av 1500 personer och 
Genusperspektiv av 315 personer. 

TEMA ARBETE 

Verksamhet 209957, Fritt fält: 90282004 

Under 2013 fokuserade sekretariatet på ett enda tema – arbete. Under hösten 2012 förbereddes 
temaarbetet med en forskarworkshop. I början av 2013 publicerade tidningen Genus ett 
temanummer om den könssegregerade arbetsmarknaden. 22 maj arrangerade sekretariatet ett 
seminarium om kvinnomaktutredningen – 15 år senare. I seminariet medverkade forskare från 
utredningen, riksdagspolitiker och Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Forskarnas 
presentationer publicerades på genus.se tillsammans med en videofilm från seminariet, 
producerad i samarbete med medieteknik vid Göteborgs universitet.  På Bokmässans 
forskartorg arrangerades ett panelsamtal med forskare om hushållsnära tjänster. Temadelen av 
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webbplatsen utvecklades genom att flera artiklar publicerades och hänvisningar gavs till annan 
forskning, litteratur och insatser. I oktober presenterade NIKK resultaten från ett deltidsprojekt 
och sekretariatet förmedlade undersökningen på genus.se. 

Följande aktiviteter arrangerades och medverkades i under Tema arbete: 

• Arrangemang av seminarium om Kvinnomaktutredningen +15, Stockholm, 22 maj. 
Samarrangemang med fem riksdagsledamöter. 

• Deltagande i konferensen Arbetslivets föränderlighet, Stockholm, 17-19 juni  
• Arrangemang på Bokmässans forskartorg, Göteborg, 26-29 september 
• Equality, Growth and Innovation – in Theory and Practice, Luleå, 9-10 oktober  
• Deltid, kön och ekonomisk fördelning I Norden, Stockholm, 22 oktober 

ÖVRIGA UTÅTRIKTADE AKTIVITETER 

Verksamhet 209958   

Almedalsveckan 
Sekretariatet deltog som en av portalägarna i Jämställ.nu med flera arrangemang under 
Almedalsveckan i juli. Sekretariatets personal medverkade också i JA-delegationens seminarium. 

Bok- och biblioteksmässan 
Montern ”Träffpunkt genus och jämställdhet” på Bokmässan i Göteborg, tillsammans med andra 
aktörer, genomfördes även under 2013 års bokmässa 26-29 september. Sekretariatet spred 
information om verksamheten och arrangerade program i montern tillsammans med de andra 
aktörerna. Sekretariatet arrangerade också program på Forskartorget.  

Sekretariatet 15 år 
2013 var det 15 år sedan Nationella sekretariatet för genusforskning invigdes. Jubileet firades 
med ett seminarium vid Göteborgs universitet med medverkan av bl. a. prorektor Helena 
Lindholm Schulz och sekretariatets första ordförande professor Maud Eduards. Seminariet 
diskuterade vilken betydelse sekretariatets verksamhet har haft och vilken roll sekretariatet kan 
ha framöver 
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EXTERNA KONFERENSER, SEMINARIER OCH MÖTEN 

Ett viktigt led i sekretariatets uppdrag att sprida och främja svensk genusforskning, är att aktivt 
delta vid konferenser inom, och utanför, landets gränser. Ofta bidrar personal från sekretariatet 
och/eller de olika uppdragen på sekretariatet till konferensprogrammen med föreläsningar, 
workshops, presentationer eller som paneldeltagare.  

Medarbetare vid sekretariatet har under 2013 deltagit/medverkat i följande konferenser, 
seminarier och möten: 

• Institutionsseminarium, Nordiskt Ministerråd, Köpenhamn, 4 - 5 april 
• Regional Meeting on the Gender Equality Index, EIGE, Vilnius 16 april 
• Presentation av sekretariatet på kursen Gender analysis in health sciences research: 

why, when and how, Göteborgs universitet, 23 april 
• ESF Jämts slutkonferens i Örebro, 24 april  
• Atgender Spring conference, Göteborg, 26-28 april 
• SOM-institutet seminarium Vetenskapsfestival, 25 april, Sundsvall, 27 maj 
• Klimatseminarium, Göteborgs universitet, 4 juni 
• Femte Apelrydsseminariet, Båstad, 9-10 augusti  
• Global Gender Equality Politics Since 1960’s, Stockholms universitet, 10-11 september 
• Nationella konferensen för jämställdhet och likabehandling, Mittuniversitetet Sundsvall, 

19-20 september 
• Möte för länsstyrelsernas jämställdhetsexperter, 28 september  
• EIGE expert forum, Vilnius, 30 september - 1 oktober 
• EGI (Equality Growth and Innovation), Luleå, 8-10 oktober 
• Forskarseminarium, Inst för Genusvetenskap, Lund, 16 oktober 
• Maskulinitet och utbildning, Örebro universitet, 21 oktober 
• NIKK:s konferens Deltid i Norden, Stockholm, 22 oktober 
• NCK i Stockholm Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder, 21-22 

november  
• Working Life i Stockholm, 26 november 
• Att skriva en framgångsrik genusforskningsansökan, Göteborgs universitet, 28 

november 
• Föreläsning om Genus och jämställdhet, bolags- och förvaltningschefer, Göteborgs stad, 

11 december 
• Totalt 7 olika slutkonferenser i kommuner inom ramen för HåJ (Hållbar Jämställdhet) 
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EXTERNA UPPDRAG OCH PROJEKT 

               

Nationella sekretariatet för genusforskning har under åren tilldelats ett antal olika uppdrag. 
Under 2013 var fyra olika uppdrag placerade på sekretariatet. 2013 års verksamheter i dessa 
fyra uppdrag presenteras i korthet här. För mer information om varje uppdrag får information 
sökas i respektive uppdrags verksamhetsberättelse.  

JÄMSTÄLL.NU 

Jämställ.nu är ett samverkansprojekt finansierat av Sveriges kommuner och landstings program 
för hållbar jämställdhet åren 2011-2013. Under 2013 har mycket fokus legat på att utveckla och 
fylla portalen med nytt innehåll, marknadsföring av sidan och planering för portalens fortlevnad 
efter 2013.  

Samverkan 
Under 2013 har några förändringar skett i själva organiseringen och portalägarskapet för 
Jämställ.nu. Länsstyrelserna har gått in som portalägare, och representeras av Länsstyrelsen i 
Gotlands län. Tema Likabehandlings portalägarskap har flyttats över till ESF-rådet, då Tema 
Likabehandling upphör med sin verksamhet 2014. För att underlätta det aktiva ägarskapet och 
portalägarnas delaktighet har en arbetsgrupp startats, med representanter från alla portalägare, 
främst kommunikatörer. Deras arbete gör att stygruppens ansvar blir mer på övergripande nivå, 
och styrgruppens möten begränsas till 3 gånger per år.  

Praktiskt arbete med portalen under 2013 
Utöver det löpande dagliga uppdateringsarbetet (nyheter, etc.) har Jämställ.nu utvecklats med 
nytt material under året.  Dessutom har den engelska delen av sidan utvecklats under året, där 
sidan har fått ett eget namn – includegender.org, och mer material har översatts till just 
engelska. För att utveckla sidan på bästa sätt utfördes en användarundersökning under våren. I 
den uppgav 84 procent att de sammantaget tycker att portalen är bra eller mycket bra, och det 
kom in många konkreta förslag till förändringar. Under senare delen av året påbörjades en 
större utveckling av portalens profil och layout på initiativ och bekostnad av Sveriges kommuner 
och landsting. Portalen, i sin nya kostym, kommer att presenteras under första delen av 2014. I 
december påbörjades Även utvecklingen av databasen JÄMDA IT och KVINNSAM på Göteborgs 
universitet, och även den presenteras i början av 2014.   

Spridning, marknadsföring och övriga aktiviteter 
Jämställ.nu har deltagit i olika sammanhang och på flera arenor under året som gått, samt även 
haft egna arrangemang i till exempel Almedalen. Portalen har bland annat presenterats på 
bokmässan, under konferensen WorkingLife, samt på EGI-konferensen i Luleå.  På uppdrag av 
Tema Likabehandling och Jämställ.nu har även en metaanalys på tidigare större 
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jämställdhetssatsningar gjorts under året, och den presenterades på ett riksdagsseminarium i 
december.  

Besökare på Jämställ.nu 
I oktober 2013 hade portalen 6 339 unika besökare, att jämföra med 1 912 i mars 2011. 
Jämställ.nu har även under utvecklingsarbetet startat en Facebooksida där antalet gillare i slutet 
av november 2013 uppgår till 1 686 stycken, och 768 följare på Twitter. Jämställ.nu har i slutet 
av 2013 483 prenumeranter på sitt nyhetsbrev.  

JIM – JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I MYNDIGHETER 

Bakgrund 
Regeringen har gett i uppdrag åt Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs 
universitet att under 2013 och 2014 stödja 18 myndigheter i deras arbete med 
jämställdhetsintegrering. Uppdraget har fått namnet JiM – jämställdhetsintegrering i 
myndigheter. Under 2013 har arbetet varit fokuserat på att stödja myndigheterna i framtagande 
av handlingsplaner för genomförande 2014.  

Möten och nätverk 
JiM har sammankallat en expertgrupp som tillsammans med den kunskap som redan finns på 
Nationella sekretariatet för genusforskning, fått bidra till att utforma stödinsatserna på bästa 
sätt. Deltagarna träffades enskilt utifrån deras möjlighet. JiM har även bjudit in deltagare till en 
referensgrupp. Deltagarna valdes ut utifrån erfarenheter av att vara stöd i arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Gruppen har träffats två gånger under året, och löpande hållits 
informerade. JiM har skapat ett nätverk med representanter från de berörda myndigheterna, och 
fyra heldagsmöten har hållts under året. Mötena har haft ett högt deltagande, mellan 70 och 100 
procent av myndigheterna har varit representerade.  

Jämställdhetsministern har sammankallat generaldirektörerna till möte vid två tillfällen under 
2013, och JiM har aktivt deltagit på dessa. Jämställdhetsenheten vid Utbildningsdepartementet 
har dessutom sammankallat myndighetshandläggarna för myndigheterna vid tre tillfällen under 
året där JiM har deltagit aktivt. 

Stöd i planering av myndigheternas uppdrag 
Utifrån myndigheternas mycket skilda förutsättningar och tidigare erfarenhet av arbete med 
jämställdhetsintegrering så har JiM erbjudit enskilt stöd under året, och har varit hos alla 
myndigheter minst en gång, samt varit tillgängliga via telefon och e-post. Under våren tog JiM 
fram en mall för handlingsplan för att underlätta myndigheternas arbete och har även erbjudit 
stöd till myndigheterna i arbetet med att skriva fram handlingsplanerna. Alla myndigheter har 
använt sig av stödet från JiM, men i olika utsträckning. En majoritet av myndigheterna har 
använt sig av stödet i stor utsträckning. I utvärderingen så uppger över 70 procent av 
myndigheterna att de använt sig av stödet i stor eller mycket stor utsträckning. För att på bästa 
sätt kunna följa upp myndigheternas arbete har JiM fört loggbok på alla kontakter under 2013.  
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Jämställ.nu har under årets gång presenterats som ett verktyg i kontakten med myndigheterna, 
vilket i sin tur har ökat trafiken på sidan från just myndigheter. Portalen har även byggt upp 
egna, tillfälliga, sidor för uppdraget av mer administrativ karaktär.  

Intresset för myndigheternas arbete har ökat under året, och JiM har medverkat i olika 
sammanhang för att informera om satsningen. Bland annat under Almedalsveckan, men också 
på länsstyrelsernas regionala nätverk och NCK:s konferens.  

Planering av stöd till myndigheterna i deras genomförande under 2014 har börjat planeras 
redan tidigt under hösten 2013. Utgångspunkt har tagits i myndigheternas planer, men även i 
diskussioner redan innan.  

GIG – CENTRUM FÖR GENUSFORSKNING 

Organisation 
Centrum för genusforskning startade sin verksamhet den 1 januari 2012. Rektors beslut att 
inrätta GIG den 17 oktober 2012 innebär att verksamheten är finansierad med 1 miljon kronor 
(inkl OH) per år i tre år (2012-2014). Utvärdering av verksamheten ska därefter ske. 

Centrum för genusforsknings verksamhet bedrivs av föreståndare, koordinator, styrgrupp samt 
webbansvarig. Styrgruppen har under 2013 utökats med ersättare och vissa förändringar har 
gjorts under årets gång. Lena Martinsson var styrgruppens ordförande fram till 30 juni och har 
sedan ersatts av Birgitta Jordansson. Styrgruppen består vid årets slut av åtta ledamöter, två 
adjungerade ledamöter samt nio ersättare. Åtta styrgruppsmöten har hållits under året. 

Arbetslokal och mötesrum finns på Nationella sekretariatet för genusforskning, Seminariegatan 
1F. 

Aktiviteter 
Under 2013 har GIG anordnat, och medverkat i, ett stort antal aktiviteter. Internationella 
föreläsare har bjudits in, exempelvis professor Trinh T. Minha och Jackie Stacey. GIG deltog på 
bokmässan i Göteborg och har arrangerat workshops kring forskning på kvinnor, alkohol och 
sexuell hälsa och hur man skriver en framgångsrik forskningsansökan. GIG har även anordnat 
ett antal mindre seminarium om bland annat jämlikhet i vården och reflexivt akademiskt 
skrivande. 

Förutom dessa aktiviteter har ett löpande arbetat pågått under året med att uppdatera 
webbplatsen med både ”intern” information, så som mötesprotokoll och planering av 
styrgruppsmöten, och ”extern” information som nyheter om genusforskning på Göteborgs 
universitet, aktuella konferenser och seminarium och utlysningar av medel. 

NIKK – NORDISK INFORMATION FÖR KUNSKAP OM KÖN  

NIKK är ett uppdrag från Nordiska ministerrådet för jämställdhet som sedan slutet av år 2012 
har varit placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning. Uppdraget pågår till och med 
år 2015. Sedan starten har det varit viktigt att bygga på föregångarens uppbyggda material, 
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resurser, nätverk, adresslistor med mera.  NIKK har behållit den redan kända adressen 
www.nikk.no, och överfört alla rapporter, NIKK magasin etc från den tidigare webbplatsen till en 
ny plattform.   

Nordisk turné 
Som en del i att lägga upp planer och strategier för NIKK:s arbete och få reda på vad som är 
viktigt att fokusera på i Norden, inleddes en ”nordisk turné” våren 2013. Turnén bestod av att 
arrangera dialogmöten med nyckelaktörer i alla de nordiska länderna samt de självstyrande 
länderna. Under turnén träffade vi sammanlagt representanter från cirka 60 organisationer. Vi 
besökte Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Åland. Med organisationer på Färöarna 
och Grönland hade vi videomöten. Utöver detta har NIKK deltagit på och spridit information från 
och om ett flertal nordiska och europeiska aktiviteter, konferenser och seminarier under året. 

Webbplats, nyhetsbrev, sociala medier 
NIKK har tagit fram en grafisk profil, illustrationer och ett motto som ska skapa igenkänning för 
det nordiska jämställdhetssamarbetet. Mottot: ”Delad kunskap förändrar” genomsyrar NIKK:s 
verksamhet på alla plan, inte minst när det gäller webbplatsen och närvaron i sociala medier. 
NIKK:s grafiska profil, fågeln, består av exakta proportioner av färgerna i de nordiska ländernas 
flaggor. En illustrationsbank har också tagits fram där vi visar olika dimensioner av 
jämställdhetsarbete, allt från vardagsliv till politiska församlingar. 
NIKK:s nya webbplats lanserades sommaren 2013 på svenska och engelska. På webbplatsen 
ligger fokus på att berätta om nordiska nyheter, aktiviter, konferenser, politiska initiativ, 
rapporter med mera med relevans för jämställdhetsområdet.  Vi synliggör det nordiska 
jämställdhetspolitiska samarbetet genom temasidor där vi berättar om aktuella och kommande 
aktiviteter, och har upprättat ett länkarkiv med referenser till viktiga enheter, organisationer i 
de olika nordiska länderna. Som en grundläggande princip är allt material på webbplatsen 
”taggat”, det vill säga har fått en ämneskategori. Detta betyder att materialet kan sorteras utifrån 
olika bestämmelser, som till exempel vilket land det rör, eller vilket ämne. Webbplatsen har 
besökare från hela Norden och har även besökare från andra europeiska länder. När 
webbplatsen lanserats startades nya nyhetsbrev, facebookgrupp och twitterkonto. För att stärka 
nordiskt informationsutbyte i sociala medier lanserades hashtaggen #equalnordic.  

GenderKalenderN 
GenderKalenderN är ett över tio år gammalt samarbete mellan nationella enheter i Norden med 
nationella informations-  och förmedlingsuppdrag om genus och/eller jämställdhetsrelaterade 
frågor.  GenderKalenderN är ett unikt samarbete mellan enheterna som går ut på att alla enheter 
bidrar med information från och om just sitt land in i en gemensam databas. Det är sedan upp till 
varje enhet att själv avgöra vilken information som ska presenteras på den egna webbplatsen. 
Resultatet är att alla enheter har varsin version av kalendern med ett eget urval för just det egna 
landet och målgruppen. Det är en mycket flexibel och effektiv lösning, eftersom informationen 
bara behöver matas in en gång av en enhet i databasen, men kan användas av alla enheter om de 
så vill i det egna unika kalenderflödet.  I maj 2013 gjordes en omfattande uppdatering och 
modernisering av kalendern, som då också bytte namn från NordKalender till GenderKalenderN. 
I samband med detta uppdaterades funktionerna på kalendern, till exempel kan alla poster delas 
på facebook och twitter. 

NMR:s stödordning 2013  
Ministerrådet för jämställdhet har upprättat en stödordning för att stötta nordiskt 
jämställdhetsarbete genom medel till projekt och aktiviteter. NIKK  har fått i uppdrag att 
administrera stödordningen.  Före sommaren gick vi ut med information brett i alla våra 
kanaler, och det inkom  80 ansökningar från hela Norden.  Totalt skulle 1,2 miljoner DKK 

http://www.nikk.no/
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fördelas. Ämbetsmannakommittén för jämställdhet tog beslut om de 11 projekt som skulle få 
medel i början av hösten 2013.  

Deltid i Norden 
NIKK har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att kartlägga deltidsarbetet i Norden inom 
ramen för projektet Deltid i Norden. Under 2013 har en första rapport tagits fram som 
undersöker vad deltidsarbete innebär för den ekonomiska fördelningen mellan kvinnor och 
män. Rapporten föregicks av en förstudie och en forskarworkshop med forskare från alla 
nordiska länder. Resultaten presenterades på en konferens i Stockholm den 22 oktober, i 
samarbete med det svenska ordförandeskapet i Ministerrådet. Ett faktablad har också tagits 
fram som sammanfattar rapporten. Under hösten 2013 startades den andra delen av projektet 
upp, som ska undersöka de bakomliggande orsakerna till att kvinnor arbetar mer deltid än män.  

Nordiskt jämställdhetpolitiskt samarbete 2015-2018 
I NIKK:s uppdrag ingår att spela in idéer och material till Nordiska ministerrådet för 
jämställdhets samarbetsprogram och handlingsplaner. I slutet av året fick vi i uppdrag att 
sammanställa underlag till ministerrådet för jämställdhet när det gäller det kommande 
samarbetsprogram för jämställdhet som utarbetas under år 2014. Alla som ville skulle få svara, 
och vi passade på att ställa några extra frågor och ha öppna svarsalternativ för att få veta vad 
som var viktigt att prioritera i Norden och vilka frågor som ansågs aktuella. Individer fick svara 
på formuläret anonymt via webben, parallellt sändes det ut till organisationer i den nordiska 
familjen samt alla de organsationer vi inviterat till dialogmöten under vår nordiska turné. Vi fick 
svar från cirka 400 individer och 90 nationella och nordiska organisationer. Alla svar sändes till 
ämbetsmannakommitten för jämställdhet, och är också till god nytta i NIKK:s verksamhet då vi 
har fått värdefulla insikter om det nordiska samarbetet och vad som prioriteras just nu.  
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