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1. Verksamhetsåret i korthet 
Utan att nämnvärt minska antalet utåtriktade aktiviteter ägnades verksamhetsåret 2014 åt en 
rejäl översyn av den egna organisationen, dess syfte, uppdrag och verksamhet. Oxford Research 
utvärderade sekretariatet och vi genomförde en egen genomlysning av organisationen, för att 
ta tillvara på det bästa med Nationella sekretariatet för genusforskning, men också berika och 
bredda vår verksamhet.

Även sekretariatets webbplats Genus.se har omstrukturerats under året, för att bättre spegla 
den nya organisationen. Webbplatsen har uppdaterats för att bättre tydliggöra sekretariatets 
uppdrag och pågående verksamhet. Dessutom har delarna med information om sekretariatets 
jämställdhetsuppdrag utökats. 

Under 2014 startade sekretariatet ett projekt som kartlägger och analyserar hur genus och jäm-
ställdhet hanteras i forskningsberedningsprocessen. Projektet är tredelat och kommer resultera i 
en forskningsöversikt som presenterar och analyserar nationell och internationell forskning om 
genus och jämställdhet i forskningsberedningsprocesser, en kartläggning av styrning av forsk-
ningsfinansiering samt en handbok med ”best practices”. 

Sekretariatet har både arrangerat och deltagit i flera arrangemang, möten och nätverk under 
verksamhetsåret. Bland dem utmärker sig Sveriges största genusforskarkonferens, g14, som 
sekretariatet arrangerade tillsammans med Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet 
och Sveriges Genusforskarförbund. Konferensen, som hade temat Att utmana makten, samlade 
cirka 300 forskare, lärare, studenter och praktiker i Umeå under tre dagar. 

Under 2014 har del två och del fyra i sekretariatets skriftserie om genusvetenskap publicerats. 
Del två, Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, trycktes i 500 exemplar och spreds 
bland annat genom Nordiskt Forum. Skriften var också utgångspunkten för olika arrangemang 
under forumet. Del fyra, Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, trycktes 
efter sommaren och spreds bland annat på Bokmässan. 

Nationella sekretariatet för genusforskning har under året fortsatt stödja 18 myndigheter i deras 
arbete med jämställdhetsintegrering. I uppdraget har det bland annat ingått att erbjuda stöd i 
planering och genomförande av myndigheternas uppdrag, samordna kompetenshöjande insatser 
och anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Sekretariatet har även fått i upp-
drag av regeringen att fortsätta den operativa driften av Jämställ.nu under 2014. 
Jämställ.nu har fungerat som en plattform för JiM-stödet genom att sprida resultat och erfaren-
heter från myndigheternas arbete.

NIKK har lanserat inte mindre än två nya webbportaler under 2014, GenderFund.org och 
GenderJob.org, en unik samverkanssatsning som bygger på NING-nätverkets samarbete kring 
den nordiska kalendern.

Under 2014 har även den andra delen av projektet Deltid i Norden genomförts. Rapporten 
Part-time Work in the Nordic Region II utkom i TemaNord-serien och en avslutande konferens 
hölls i november i Reykjavík.

Även Centrum för genusforskning (GIG) har utvärderats under verksamhetsåret. Utvärdering-
en gjordes som en självutvärdering och lämnades till rektorn tillsammans med en ansökan om 
fortsatt finansiering av GIG i ytterligare tre år. Ansökan beviljades och beslutet innebar att GIG 
kvarstår som centrum vid Göteborgs universitet under kommande treårsperiod, 2015-2017.
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2. Övergripande 
Vem är vi - är vi Liljedahl Group eller Volkswagen? Fungerar det att arbeta med både genus-
forskning och praktiskt jämställdhetsarbete i samma organisation? Är det någon som läser våra 
nyhetsartiklar på genus.se? Är detta sista året med GiG – eller blir centrumbildningen kvar? 
Vilka kunskaper och erfarenheter kommer deltagarna på deltidskonferensen i Reykjavík att vilja 
dela med sig av? Är tre montrar på Nordiskt forum i Malmö för många – eller borde vi haft fler? 
Hur många medarbetare ryms på tio kvadratmeter?

Sådana frågor och många fler har sysselsatt oss på Nationella sekretariatet för genusforskning 
under 2014. Utan att nämnvärt minska antalet utåtriktade aktiviteter ägnades året åt en rejäl 
översyn av den egna organisationen, syfte, uppdrag och verksamhet. Vi blev utvärderade, vi 
synade oss själva och gemensamt stakade vi ut ramarna för en ny organisation som tar tillvara 
på det bästa med sekretariatet, men som också berikar och breddar vår verksamhet. En organi-
sation som kan hjälpa oss att öka genomslaget för genusforskning och jämställdhet.

2.1 Organisation
Oxford Research utvärderade sekretariatet 2014 och presenterade sin analys baserad på åren 
2009-2013. ”Erkänd men okänd” är ett av omdömena om sekretariatet i utvärderingen. 
En organsation med potential och växtverk är en annan konklusion. Sekretariatet uppmanas 
våga planera för ytterligare växt och sörja för att den kompetens som finns bland medarbetar-
na tas till vara. En översyn av organisation, verksamhetsstyrning och -uppföljning samt rektors 
uppdragsformulering rekommenderas.

Parallellt med utvärderingen påbörjade sekretariatet en egen genomlysning av organisationen 
med sikte att ta fram en ny husberättelse och organisationsmodell. I detta arbete har vi haft stor 
hjälp av organisationskonsult Christian Jakobsson från psykologiska institutionen vid Göte-
borgs universitet.

Arbetet har dels inneburit mycket arbete i mindre grupper, dels insatser där samtliga medarbeta-
re deltagit. Till de senare hör bl.a. följande:

• 17 juni: Personaldag med fokus på kognitiv gemenskap, Oxford research mellanrapporterade 
från utvärderingen.

• 20-21 augusti: Personaldagar där vi arbetat med en målmatris samt varumärkesfrågor.  
Vi utarbetade en gemensam uppgiftsbeskrivning för sekretariatet.

• 1 september Oxford Research presenterade rekommendationer och resultat. Halvdag med 
dialog.

• 18 september: Kompetenshöjande insats om intersektionalitet – en halvdag med fokus på 
hur sekretariatet kan arbeta med flera maktdimensioner i praktiken

• 30 september: Våra uppgifter – en halvdag som inventerat samtliga arbetsuppgifter i sekreta-
riatet.

• 15 oktober: Arbetet med målmatris fortsatte med hjälp av organisationskonsult. Vi tog  
gemensamt fram spelregler och ledstjärnor för sekretariatets arbete. Utvecklingsbehov spika-
des också.

• 4 november: Personalmöte där en ny husberättelse och planerad teamindelning presenterades 
och diskuterades.

• November-december: Medarbetarsamtal om organisationsförändringsprocessen har genom-
förts. Responsen var generellt god, trots högt tempo och omflyttningar till nya team.
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Status för aktivitetsmålen i verksamhetsplanen 2014 

Aktivitetsmål 1: En intern och extern utvärdering av verksamheten ska genomföras 2014.
Status: Genomfört.

Aktivitetsmål 2: Målformuleringar för sekretariatets grunduppdrag ska ses över. 
Status: Genomfört internt, under behandling av rektor.

Aktivitetsmål 3: En ny VP-process ska formuleras och tas i bruk från 1.5.2014.
Status: Arbetet pågår, tas i bruk inför VP 2016.

Aktivitetsmål 4: En ny organisation för hela verksamheten ska tas i bruk senast 1.1.2015.
Status: Genomförd. MBL-förhandlas april 2015

2.2 Kommunikationssamordning
Under senhösten intensifierades processen med att samordna och effektivisera kommunika-
tionsverksamheten inom sekretariatet. Arbetet löpte parallellt med organisationsförändringen 
och bestod till störst del av interna möten där alla kommunikatörer samlades för att diskutera 
utvecklingsområden och synergieffekter för sekretariatets verksamheter och uppdrag. Den nya 
funktionen kommunikationsstrateg inrättades och Josefine Alvunger fick ett överordnat ansvar 
för sekretariatets kommunikationsstrategi. 

Status för aktivitetsmålen i verksamhetsplanen 2014

Aktivitetsmål 1: En kommunikationsstrategi för hela verksamheten, inklusive nuvarande och 
kommande uppdrag. Arbetet ska ske parallellt med arbetet med uppdrag, identitet och mål-
grupper. Senast 1.10.2014. Därefter ska kommunikationsplaner på årsbasis för hela verksam-
heten tas fram, med utgångspunkt i kommunikationsstrategin. Arbetet sker kontinuerligt. 
Status: Påbörjat, avslutas under vårtermin 2015

Aktivitetsmål 2: En fungerande centraldesk med systematiska arbetsprocesser och en plan för 
koordinering av vissa kommunikationsaktiviteter ska utvecklas och tas i bruk senast 1.5.2014. 
Status: Genomfört i samband med omorganisation

Aktivitetsmål 3: En plan för engelskspråkig kommunikation för genus.se, och i samarbete med 
resten av verksamheten som involverar engelskspråkliga målgrupper, ska vara klar att tas i bruk 
1.4.2014. 
Status: Påbörjat och delvis genomfört med engelskt nyhetsflöde samt nyhetsbrev, avslutas i sam-
band med internationaliseringsarbete under 2015 

Aktivitetsmål 4: En översyn av den gemensamma grafiska profilen tas fram i samband med ut-
vecklingen av den nya webbplatsen genus.se.
Status: Påbörjat, avslutas under vårtermin 2015

Aktivitetsmål 5: En plan för sekretariatets strategiska påverkan.
Status: Påbörjat i samband med kommunikationsstrategi, avslutas under vårtermin 2015

Aktivitetsmål 6: Genomföra systematisk informationsinhämtning av relevans för vår interna 
verksamhet.
Status: Genomfört 
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2.3 Löpande administrativ verksamhet
Under verksamhetsåret har löpande administration bedrivits inom ramen för sekretariatets 
verksamhet. Utöver givna arbetsgivarinsatser har särskilda insatser genomförts för att uppdatera 
befintliga administrativa system.

Status för aktivitetsmålen i verksamhetsplanen 2014 

Aktivitetsmål 1: Ekonomiuppföljningssystem skall utvecklas och prioriteras under året. 
Status: Internrevisorns genomgång och rapport från februari 2015 ligger till grund för den ut-
veckling av ekonomiuppföljningen som initierats. Genomförs under 2015.

Aktivitetsmål 2: APT ska genomföras och dokumenteras en gång i månaden.
Status: Genomfört.

Aktivitetsmål 3: Personalmöten ska genomföras och dokumenteras en gång i veckan.
Status: Genomfört.

2.4 Samverkan och kvalitetssäkring
Under 2014 har sekretariatet samverkat med aktörer inom och utanför akademin, för att öka 
genomslaget för genusforskning och jämställdhet. 

Status för aktivitetsmålen i verksamhetsplanen 2014

Aktivitetsmål 1: Sekretariatet ska delta aktivt och kontinuerligt i arbets- och styrgrupp för Jäm-
ställ.nu, och utveckla dialogen med övriga uppdragsgivare.
Status: Genomfört

Aktivitetsmål 2: Sekretariatet ska löpande besvara frågor från myndigheter och organisationer, 
journalister och allmänhet. 
Status: Genomfört

Aktivitetsmål 3: Sekretariatet ska ha beredskap att, på förfrågan från t.ex. departement, myndig-
heter eller andra aktörer, ta fram faktabaserade underlag i olika frågor där vi har kompetens.
Status: Genomfört

Aktivitetsmål 4: Sekretariatet ska skriva remissvar till utredningar av relevans för svensk genus-
forskning och jämställdhet.
Status: Har inte varit aktuellt 2014
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2.5 Personal 
Följande personer var anställda på sekretariatet 2014:

3. Genusforskning 

3.1 Inledning 
Under 2014 har verksamheten framför allt gått från en aktivitetsbaserad struktur till en mer or-
ganiserad och långsiktig process. En rad olika strategiska nätverksaktiviteter, sakkunniguppdrag, 
kommunikations- och informationsinitiativ, samt interna utvecklingsprocesser har genomförts 

Mikael Almen 
Kerstin Alnebratt
Josefine Alvunger
Fredrik Bondestam
Charlotte Benninge (föräldraledig tom 141001)
Lillemor Dahlgren
Inga-Bodil Ekselius (föräldraledig tom 141101)
Elin Engström
Louise Grip (140501-)
Jenny Gustafsson (140113-)
Maria Grönroos
Ulrika Helldén (140901-)
Sofie Karlberg (140101-140228)

Boel Kristiansson (140401-)
Cecilia Köljing (140317-)
Magdalena Lindroth (1406-09)
Maja Lundqvist (140101–141031 föräldraledig)
Frida Lundberg (140101-140430)
Lena Olofsson (140101-)
Roxana Ortiz (140915-)
Bosse Parbring
Eva-Maria Svensson
Jimmy Sand
Katarina von Sydow (1411)
Anneli Tillberg (140101-140822)
Kajsa Widegren

Delar av personalgruppen 2014
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vilka, i samklang med uppstart av ett kunskapsprojekt (se under punkt 3.6), medfört en tydlig 
målbaserad verksamhet som bättre motsvarar grunduppdraget. Bland annat har den externa 
utvärderingen av sekretaritet under 2014 bidragit till att vässa form och inriktning. Därtill har 
verksamheten förstärkts med en kommunikatör och en projektassistent för att utöka arbetet un-
der 2015. Inför årsskiftet påbörjas också rekryteringen av ytterligare en forskningssamordnare 
och ett team för genusforskning skapas mer konkret. 

Nedan ges en detaljerad beskrivning av olika insatser och aktiviteter under 2014.  

3.2 Webbplats 
Sekretariatets webbplats genus.se är dels en resurs med de tjänster, databaser och generella över-
sikter som sekretariatet tillhandahåller, dels en nyhetsförmedlande webbplats som presenterar ny 
forskning och artiklar om genusforskningens villkor. Under 2014 har vi delvis arbetat tematiskt 
med artikelserier. Under våren var valet till Europaparlamentet ett sådant, och under hösten var 
antirasistisk feminism ett annat. Bakgrunden till det sistnämnda var att frågor om rasism och 
feminism engagerade många av besökarna vid sekretariatets arrangemang på konferensen 
Nordiskt Forum. 

Webben har under 2014 även fortsatt användas som en kunskapsportal där besökare kan hitta 
databaser med nya och gamla avhandlingar inom genusforskning i Sverige (Gena) och med 
genusforskare (Greda). Kalendern uppdateras löpande med information om händelser runt om i 
landet med anknytning till aktuell genusforskning. Samma sak gäller pressklipp, där media scan-
nas av dagligen och intressanta och relevanta pressklipp läggs upp på webben.

Genus.se har omstrukturerats för att bättre spegla sekretariatets organisation. Bland annat har 
delarna kring forskningens villkor och aktörer uppdaterats för att tydliggöra sekretariatets 
uppdrag och pågående verksamhet. Dessutom har delarna med information om sekretariatets 
jämställdhetsuppdrag utökats. 

Under året har även den engelska versionen av genus.se uppdaterats vad gäller innehåll och 
disposition. Artiklar och material av relevans för en internationell publik översätts regelbundet 
från svenska till engelska och nyhetsflödet uppdateras veckovis. 

Under 2014 hade genus.se i genomsnitt 10 990 unika besökare per månad. Besökarantalet 
ökade från 10 200 i början av året till 13 500 i slutet av året.

3.3 Nyhetsbrev
Webbplatsens innehåll sprids genom Nyhetsbrev från genus.se. Nyhetsbrevet kommer ut varan-
nan vecka och under 2014 ökade antalet prenumeranter från 2000 till 2250.

Ett engelskspråkigt nyhetsbrev med information om sekretariatets verksamhet och svensk genus-
forskning skickas ut en gång i månaden. Nyhetsbrevet når 850 prenumeranter.

3.4 Sociala medier
På Facebook följs Genusflödet av 4080 personer (3600 föregående år) och Genusskolan av 1185 
personer (800 föregående år). Facebooksidan Genusperspektiv stängdes ned under året.

På Twitter följs Genus.se (tidigare Genusflödet) av 2829 personer (2300 föregående år) och 
Genusskolan av 1748 personer (1500 föregående år). Twitterkontot Genusperspektiv stängdes 
ned under året.

Inför Nordiskt Forum startades ett konto på Instagram, genus.se. Under året publicerades 66 
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bilder, under och i samband med Nordiskt Forum och konferensen g14. Kontot har 119 följare.

3.5 Produktion av publikationer/trycksaker/material
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 referens-
grupp.

Under våren 2014 publicerades del 2, Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, som 
trycktes i 500 exemplar och spreds bland annat genom Nordiskt Forum. Skriften var också 
utgångspunkten för olika arrangemang under forumet.

Efter sommaren publicerades del 4, Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 
som trycktes i 500 exemplar och spreds bland annat på Bokmässan. Skriften var också utgångs-
punkten för en programpunkt på Forskartorget under mässan.

Under året slutfördes projektet Godtycklig jämställdhet, med färdigställande av rapport. 
Rapporten kartlägger integreringen av jämställdhet i examensordningen för professionsutbild-
ningar och de lokala effekterna för dessa utbildningar vid Göteborgs universitet. Rapporten har 
fungerat som underlag för skrivelser och andra insatser kopplad till frågor om jämställdhet i 
akademin.

3.6 Projekt 
Under 2014 startades ett projekt som kartlägger och analyserar hur genus och jämställdhet han-
teras i forskningsberedningsprocessen. Det handlar om hela den kedja av händelser som följer 
från att regeringen anslår medel för forskning till att forskningsråd och bidragsgivande myndig-
heter fattar beslut om vilka forskningsprojekt som ges finansiering. Det övergripande syftet med 
projektet är att skapa ett kunskapsunderlag som främjar integrering av genus och jämställdhet i 
hela denna styrkedja.  

Projektet ska även bidra till en ökad nationell samordning av arbetet med genus- och jämställd-
hetsfrågor i forskningspolitiken.  Ambitionen är att stärka genusforskningens infrastrukturella 
förutsättningar inför nästa forskningsproposition, vilken presenteras under 2016.   

Projektet är tredelat och resulterar under 2015 i:

En forskningsöversikt som presenterar och analyserar nationell och internationell forskning om 
genus och jämställdhet i forskningsberedningsprocesser. Resultat presenteras på ett seminarium i 
Stockholm den 23 april 2015 och rapport trycks därefter.

En kartläggning av styrning av forskningsfinansiering. Utifrån ett omfattande underlag analyse-
ras följande frågeställningar främst: Vilka insatser krävs för en mer jämställd forskningsbered-
ningsprocess? Hur säkerställs att ett tvärvetenskapligt ämnesområde som genusvetenskap får en 
saklig och rättvis bedömning i forskningsberedningsprocessen? Hur kvalitetssäkras beredning 
och bedömning av det bredare genusforskningsfältet?

En handbok med ”best practices”. Under 2014 förbereds arbetet som syftar till att sekretariatet 
ska, bland annat via kunskapsdialoger med och platsbesök vid de större svenska forsknings-
råden, sammanställa material kring lyckade satsningar att inspireras av. 

3.7 Aktiviteter och möten, där vi arrangerat hela eller delar

Genusforskning och internationalisering, Linköping 8 april
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Samarrangemang med Linköpings universitet, om forskarmobilitet, genus och jämställdhet i 
akademin. Medverkan som moderator och i planeringsgrupp.

Nordiskt Forum, Malmö 12-15 juni
Sekretariatet hade en monter på Nordiskt Forum. Med utgång i skriften Genusvetenskap, politik 
och samhällsengagemang, togs temat kring eldsjälar, brinna för, etc. fram. Montern gick under 
vinjetten Tänd på genus och var liksom flyers och programblad dekorerad med eldsflammor. 
Programbladet marknadsförde också arrangemang som gjordes av Jämställ.nu/JiM och NIKK, 
vilka hade egen monter respektive delade en monter med Nordiska ministerrådet.

Ett samtal med forskarna Tiina Rosenberg (som skrivit texten om eldsjälar) och Drude Dahler-
up arrangerades på en av scenerna. I montern hölls två ”samtal kring lägerelden”, där besökare 
kunde sitta på kuddar kring en artificiell brasa och samtala med forskarna Tiina Rosenberg 
respektive Mia Heikkilä. Instagramkontot användes under forumet för att låta monterbesökare 
lägga upp en bild under hashtaggen #brinnerför och skriva några ord om vad som engagerar 
dem.

Almedalsveckan, Visby 29 juni-6 juli  
Medverkan och samarrangemang kring ett par olika seminarier, bland annat under heldag i 
Länsstyrelsens trädgård om jämställdhetspolitiken, jämställdhetsintegrering i akademin under 
SUHF-seminarium, SULF-seminarium om genus, jämställdhet och akademisk organisering, med 
mera.

Nationell genusforskarkonferens g14, Umeå 26-28 november
Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade tillsammans med Umeå centrum för 
genusstudier vid Umeå universitet och Sveriges Genusforskarförbund den nationella genusfors-
karkonferensen g14 i Umeå.

Konferensen hade temat Att utmana makten och lyfte därför frågor som; Hur kan makt utma-

Nationell genusforskarkonferens g14
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nas på olika arenor? Hur kan vi förstå och utmana normer och sociala hierarkier i historien och 
i samtiden, samt nya former av diskriminering, exploatering och exkludering? Och vilka strate-
gier kan tillämpas för motstånd, förskjutning och förändring?
Cirka 300 forskare, lärare, studenter och praktiker deltog under konferensens tre dagar. Under 
konferensen presenterades närmare 90 abstracts vid fem parallella sessioner. Konferensprogram-
met innehöll därtill fyra plenumsessioner med bland andra Katie King, Myra J Hird och Philo-
mena Essed. 

Sammantaget kan sägas att förväntningarna på g14 infriades, då 89 procent av de som svarade 
på utvärderingsenkäten uppgav att konferensen motsvarade deras förväntningar.

Professorsmöte, Göteborg 1 december
Möte med svenska genusprofessorer med fokus på genusvetenskapliga miljöers situation, forsk-
ningspolitiska frågeställningar, och strategier för 2015.

3.8 Externa konferenser, seminarier och möten, deltagande och 
medverkan

Gender and higher education, Lund 22-23 maj
Konferens vid Lunds universitet, om jämställdhet i akademin, medverkan i panel och 
seminarium om utmaningar för framtiden för forskning om akademin.

AtGender Spring Conference, Barcelona 25-27 juni
Tema för årets konferens var jämställdhet. Från sekretariatet deltog Kerstin Alnebratt, Lillemor 
Dahlgren och Maria Grönroos. Vid konferensen valdes ny styrelse för AtGender. Sekretariatet 
hade nominerat Maria Grönroos som också blev vald att sitta med i styrelsen under kommande 
period.

Gender and higher education, Wien 3-5 september
Medverkan i seminarium och panel på åttonde europeiska konferensen om jämställdhet och 
akademin, med tema STEM-forskning och jämställdhet och genus i forskning.

Kjønnsforskning, Oslo 23 oktober
Deltagande vid ett nationellt seminarium om kjønnsforskningens framtid i Norge. Möte även 
kring utvecklande av en nordisk plattform för forskningspolitiskt arbete.

Nordiska tidskrifter/org möte, Köpenhamn 5-7 november
Möte med nordiska tidskrifter/organisationer om kön/genus motsv. i Roskilde. Under 
mötet diskuterades bland annat strategier för finansiering, forskningspolitiska utmaningar, 
tendenser inom nordisk forskning, med mera.

Nationell konferens om jämställdhet och högskolan, Norrköping 18-19 november
Medverkan i årliga nationella konferensen om jämställdhet i högskolan, Norrköping; panel-
debatt om maskulinitet och jämställdhet i akademin, med mera.

GenderSTE, Mulhouse 27-28 november
Medverkan som sakkunnig i workshop arrangerad av EU-nätverk kring genus och forskning i 
H2020, Mulhouse, Frankrike.
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Forskningspolitik, Roskilde 3 december 
Deltagande i seminarium arrangerat av Danmarks forskningsråd om genus i STEM-forskning, 
med bl. a. Londa Schiebinger. 

Vetenskap och allmänhet, Swafs 
Medlem i nätverk för utvecklande av nationell påverkansplattform inom Swafs - Science with 
and for Society, H2020. Ansökan om planeringsmedel beviljad i september, vidare arbete med 
fördjupad ansökan och integrering av genus i plattformen. Huvudansvarig Vetenskap och 
Allmänhet.
 
UHR 
Sakkunnig i UHRs referensgrupp för utvärdering av 37 projekt om jämställdhet i akademin 
inom ramen för Delegationen för jämställdhet i högskolan. Även planering och panelmedverkan 
vid nationell konferens om jämställdhet i högskolan i UHRs regi den 5 november.

Statskontoret
Referensgruppsmedverkan i två utredningar. Dels om basanslag till forskning och jämställdhet, 
dels effekter av Skolverkets insatser för jämställdhet.

DO, högskolenätverk
Planering och genomförande av nätverkets årliga träff på DO, med presentation av rapporten 
Godtycklig jämställdhet (se punkt 4.5).

SGF
Flera samverkansinsatser genomförda med Sveriges Genusforskarförbund, bland annat skrivel-
ser och debattartiklar om genus och forskningspolitik med särskilt fokus på avvecklandet av 
Vetenskapsrådets expertråd för genus, gemensamt seminarium om forskningspolitik på G14, 
med mera.

 

4. Jämställ.nu/JiM 

4.1 Inledning
Nationella sekretariatet för genusforskning har fortsatt stödja 18 myndigheter i deras arbete 
med jämställdhetsintegrering (JiM) enligt regeringsuppdrag U2013/377/JÄM. I uppdraget har 
ingått att: 

• erbjuda stöd i planering och genomförande av myndigheternas uppdrag avseende  
jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten,

• samordna kompetenshöjande insatser,
• anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter,
• identifiera och sprida lärande exempel, och
• sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

Stödet har utformats i nära dialog med uppdragsgivaren såväl som berörda myndigheter, och 
samråd har skett med både HÅJ inom Sveriges kommuner och landsting och Länsstyrelsens 
samordningsuppdrag LUJ. Dokumentation och spridning av lärande exempel har publicerats 
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och spridits på Jämställ.nu. Det fortsatt operativa ansvaret för portalen Jämställ.nu har ingått 
som en del i ovan nämnda uppdrag.

4.2 Webbplats
Parterna bakom Jämställ.nu är idag, förutom de 21 länsstyrelserna, SKL, VINNOVA, ESF-rådet 
och Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatet fick i uppdrag av regeringen att 
fortsätta den operativa driften av Jämställ.nu under 2014, och samverkansparterna har träffats i 
både styrgrupp och arbetsgrupp under året. Två styrgruppsmöten var planerade, varav ett kunde 
genomföras, då det inte var möjligt att finna ytterligare datum som samtliga inbjudna kunde 
delta vid. Av samma anledning uteblev även de planerade utvecklingsdagarna för styrgrupp och 
arbetsgrupp.

Under 2014 har Jämställ.nu utvecklats gällande både struktur och grafisk profil på initiativ och 
med stöd från SKL. I samband med att portalen presenterades i sin nya kostym marknadsfördes 
sidan ytterligare, och information om verksamheten spreds. Dessutom har databasen JÄMDA 
som nås via Jämställ.nu utvecklats och gjorts mer användarvänlig. 

Med sekretariatets uppdrag att stödja myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering 
har en ökning av trafiken från statliga myndigheter på sidan skett. JiM har under året haft egna 
sidor på portalen, särskilt tillägnade satsningen. Tidigare år har trafiken från kommuner och 
landsting varit dominerande, och är så fortfarande, men de statliga myndigheternas besök blir 
allt fler. 

4.3 Nyhetsbrev
Nyhetsbrev från Jämställ.nu går ut första veckan varje månad till 753 prenumeranter. Det finns 
möjlighet att anmäla sig som prenumerant via webbplatsen men också vid arrangemang där 
Jämställ.nu medverkar. Målsättningen med 800 prenumeranter är därmed nästan uppfyllt och 
ska jämföras med de 430 prenumeranter nyhetsbrevet hade vid början av året.

4.4 Sociala medier
Jämställ.nu hade vid årets ingång 1400 gillare på Facebook. Uppdateringar har skett löpande, 
ofta flera gånger per dag. Antalet gillare har ökat med ca 1000 stycken och är uppe i drygt 2400 
stycken. Inläggen delas ofta vidare av andra, och på så sätt marknadsförs sidan vidare. Där-
med är målsättningen om 3000 följare inte nådd, men på god väg att uppfyllas. På Twitter har 
antalet följare ökat från drygt 650 till drygt 1 300, vilket överskrider målsättningen om 1000 
följare. Ett Instagramkonto har även skapats, vilket idag har drygt 60 följare. Både Twitter och 
Instagram används mest vid publika arrangemang. 

4.5 Produktion av publikationer/trycksaker/material
I och med den förändrade profilen har Jämställ.nu tagit fram nytt material under året. Roll-ups 
på både svenska och engelska, vykort och pennor har tryckts upp. Under hösten togs även 
tygkassar fram med Jämställ.nus logga, vilka användes under en konferens arrangerad inom 
JiM. En roll-up har även tagits fram för JiM.

Handledningsmaterial från samtliga genomförda utbildningar för myndigheterna som ingår i 
satsningen på jämställdhetsintegrering med undantag för en har producerats, det vill säga åtta 
stycken. Dessa presenteras löpande på Jämställ.nu allteftersom de har färdigställs. 
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4.6 Aktiviteter och möten, där vi arrangerat hela eller delar
Under januari månad anordnades en Kick-off för de medverkande myndigheterna i JiM, där 
totalt 160 personer deltog. Många av myndigheterna medverkade även under Nordiskt forum i 
Malmö i juni månad. Flera av dem deltog på scen i något av de tre seminarier som ordnades 
under JiMs flagg, och några valde att medverka genom att berätta om sin verksamhet i den 
monter som JiM/Jämställ.nu hade under dessa dagar. Seminarierna genomfördes i en något 
förändrad tappning under Almedalsveckans jämställdhetsdag i Länsstyrelsens trädgård. 

Sekretariatet har under verksamhetsåret anordnat flera nätverksträffar för erfarenhetsutbyte 
inom JiM, vilka enligt utvärdering tillhör det mest uppskattade med stödverksamheten. 
Nätverksträffarna hölls vid fyra tillfällen. Vid ett tillfälle inkluderades även myndighetshand-
läggare på Regeringskansliet. Uppslutningen vid nätverksträffarna är generellt mycket hög, där 
deltagare mellan 12 och 18 myndigheter närvarat. Myndighetshandläggarna på Regeringskans-
liet har samlats vid ytterligare ett tillfälle under året. Dessutom har generaldirektörerna från 
myndigheterna sammankallats av jämställdhetsministern vid ett tillfälle under året.

Sekretariatet har under året arrangerat ett antal utbildningar för myndigheterna som ingår i 
satsningen på jämställdhetsintegrering. Dessa utbildningar planerades utifrån myndigheternas 
önskemål och behov. Till varje tillfälle bjöds ett bestämt antal medarbetare från var och en av 
myndigheterna in, ofta max tre personer. Till de större utbildningarna bjöds fler in. Utifrån de 
flesta utbildningarna har handledningsmaterial tagits fram som gjorts tillgängligt via Jämställ.
nu.

De utbildningar som genomförts under året är: 

• Att leda förbättringsarbete
• Controllerutbildning (i samverkan med ESV)
• Från statistik till analys
• Jämställd bidragsgivning

Mikael Almén vid konferensen Jämställdhet 2.0
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• Jämställd kommunikation
• Jämställdhetsperspektiv i remissarbete
• Jämställt bemötande
• Systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete (2 dagar)
• Jämställdhet 2.0 – intersektionalitet, maskulinitet och normkritik (i konferensform)

4.7 Externa konferenser, seminarier och möten, deltagande och 
medverkan
I uppdraget att stödja de 18 myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering ingår även att 
samverka med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Länsstyrelsen på Gotlands uppdrag 
LUJ. Sedan tidigare finns en uppbyggd samverkan med dessa aktörer, något som förstärktes 
ytterligare i samband med att Länsstyrelsen tillkom som samverkanspart i Jämställ.nu. Sekretari-
atet har deltagit i referensgruppen för LUJ, samt medverkat vid gemensamt möte för de sakkun-
niga i jämställdhet från länsstyrelserna. Sekretariatet har även medverkat vid en av länsstyrelser-
nas utbildningsinsatser, och bjudit länsstyrelserna att delta vid en av sekretariatets. 

JiM och Jämställ.nu medverkade med en monter på ESV-dagen i Stockholm under hösten, 
anordnad av Ekonomistyrningsverket. Dagen riktade sig till ekonomiansvariga och controllers 
på statliga myndigheter, och det beräknade antalet besökare var ca 800 stycken. 

4.8 Annan verksamhet
Under året blev Lillemor Dahlgren utsedd av regeringen till att ingå som Sveriges delegat i Euro-
parådets kommitté för jämställdhet, och deltog under hösten på ett tre dagars möte i Strasbourg. 
Deltagandet ledde till en inbjudan att presentera och utbilda den norska myndigheten Bufdir och 
representanter från regeringskansliet i Norge. Satsningen på jämställdhetsintegrering i myndig-
heter har väckt intresse även hos andra aktörer på internationell nivå, vilket lett till flera besök och 
intervjuer. 

Tillsammans med länsstyrelserna har sekretariatet under 2014 fortsatt diskussionen med ESF-
rådet om en kommande stödstruktur för arbetet med bland annat jämställdhetsintegrering i 
socialfondens arbete. Tillsammans föreslog sekretariatet och länsstyrelserna att en förstudie 
skulle göras, vilket lades grund för i slutet av året, och som resulterade i ett uppdrag till sekreta-
riatet i början av 2015.

5. NIKK 

5.1 Inledning 
NIKKs uppdrag består huvudsakligen av två delar, på ena sidan ett brett kunskaps- och kommu-
nikationsuppdrag som också ska bidra med nätverk för nordiska diskussioner inom 
genusforskning och jämställdhetspolitik, och med idéer och underlag till samarbetsprogram och 
handlingsplaner och på andra sidan ett projektsekretariat. 

Årets viktiga insatser har varit: 

• En omfattande utbyggnad av den komparativa informationen på nikk.no genom lansering 
av landsöversikter, faktaområden och statistik. NIKK presenterar samlad kunskap om varje 
land för sig, men också i komparativ form. Till denna information har vi utvecklat intresse-
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väckande material för att nå nya målgrupper; en ”jämställdhetsloppa” i form av origami att 
dela ut i samband med arrangemang och ett elektroniskt quiz om jämställdhet i Norden.

• Lansering av de två nya webbportalerna GenderFund.org och GenderJob.org, en unik  
samverkanssatsning som bygger på NING-nätverkets samarbete om den nordiska kalendern.

• Genomförande av den andra delen av projektet Deltid i Norden. Rapporten Part-time Work 
in the Nordic Region II utkom i TemaNord-serien och en avslutande konferens hölls i  
november i Reykjavík.

• Hanteringen av den nordiska stödordningen har inneburit både nya ansökningar och starten 
på nya nordiska aktiviteter, samtidigt som vi förmedlat från aktiviteterna som initierades 
2013. 

• Medverkan och deltagande i en rad olika nordiska arrangemang, där Nordiskt forum i  
Malmö och det isländska ordförandeskapets olika aktiviteter märks särskilt.

5.2 Webbplats
NIKK har under 2014 byggt vidare på webbplatsen nikk.no som lanserades sommaren 2013. 
Under året har 80 nordiska nyheter publicerats utifrån det nordiska jämställdhetspolitiska  
samarbetets tematiska prioriteringar, inklusive de projekt som är relaterade till dessa satsningar. 
Alla artiklar har översatts till engelska.

Besöksfrekvensen på webben har ökat (39 % för unika besök, 17 % för besök) och är nu uppe i 
2500 unika besökare per månad, som tillsammans gör 3400 besök. Fördelningen mellan länder 
är relativt representativ i förhållande till invånarantal i de olika nordiska länderna.

NIKK har med experthjälp samlat in nordiska data om jämställdhet inom åtta områden.  
Kvalitetssäkrade data har bearbetats för att presenteras i jämförbar form. För att marknadsföra 
denna faktadel av nikk.no har NIKK tagit fram en flyer och en ”jämställdhetsloppa” (origami) 
med fakta och statistik om de nordiska länderna, samt ett quiz som uppmuntrar till mer läsning 
och kunskapssökande inne på faktasidorna. Allt på svenska och engelska.

Arbetet med de s.k. landsöversikterna, som ger en rask överblick av de nordiska ländernas jäm-
ställdhetspolitiska bakgrund, mål och organisering, avslutades och publicerades på nikk.no. 
En lista med milstolpar över viktiga årtal har också publicerats. En flyer på svenska har tagits 
fram för denna faktadel på NIKKs webbplats. NIKK har även arbetat med att samla in infor-
mation om aktörer inom genus och jämställdhet i Norden. Dessa har presenterats under sidorna 
Vem gör vad och inbegriper diskrimineringsombudsmän, jämställdhetsministrar, frivilligorganisa-
tioner, forskarföreningar med flera. 

Databaser
NIKK har koordinerat samarbetet runt den samnordiska databasen GenderKalenderN om 
nordiska och internationella arrangemang och calls-for-papers, samt marknadsfört denna i 
nyhetsbrev och på möten. Kalendern bygger på samarbete inom NING-nätverket1  och har 
under år 2014 utvidgats med två nya databaser, GenderFund och GenderJob. GenderFund ger 
information om aktuella verksamhets- och forskningsmedel, projektmedel och andra utlysningar 
relevanta för jämställdhets- och genusrelaterade aktiviteter. GenderJob visar lediga tjänster i och 
utanför Norden, där kunskap om genus och/eller jämställdhet efterfrågas och/eller utgör en del 
av verksamhetsfältet. 

1 Den nordiska kalendern är ett samarbete initierat av NING-nätverket (Nordic Information Network Gender). Sju parter ma-
tar in information i en gemensam databas. GenderKalenderN.org hade 2013 cirka 150 unika besök i månaden, men informa-
tionen i basen visas på samtliga parters 7 webbplatser samt olika språkvarianter, vilket innebär att spridningen är avsevärt större 
och vi undviker dubbelarbete genom att koordinera informationen.
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Webbplats/databas Besök/månad Unika besök/månad Tid på sidan

GenderKalenderN 263 192 2 minuter 20 sek

GenderFund 269 228 1 minut

GenderJob 700 480 1 minut

5.3 Nyhetsbrev
För att synliggöra de nyheter och tjänster som erbjuds på webbplatsen har NIKK gett ut ett  
nyhetsbrev på skandinaviska och ett på engelska som har kommit ut varannan vecka. 

Startade Vad
C:a antal december 

2013 
C:a antal december 

2014 

Juli 2013 Skandinaviskt nyhets-
brev

900 abonnenter, antal 
utgivningar 2013: 9

1161 abonnenter, antal 
utgivningar 2014: 20

Juli 2013 Engelskt nyhetsbrev 600 abonnenter, antal 
utgivningar 2013: 6

909 abonnenter, antal 
utgivningar 2014: 19

5.4 Sociala medier 
NIKK närvarar även i sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram.

Startade Vad
C:a antal december 

2013 
C:a antal december 

2014 

Mars 2013 Facebookgrupp övertas 1 500 gillare 2100 gillare

Mars 2013 Twitterkonto öppnas 250 följare 700 följare

5.5 Produktion av publikationer/trycksaker/material
NIKK har under året samverkat i Nordicom:s projekt om kön och media bland annat genom att 
producera populärvetenskapligt material med resultat från projektet i NIKKs faktabladsserie. 
Inom ramen för projektet Deltid i Norden har NIKK producerat och publicerat komparativ 
information – se mer om projektet under rubriken Projektsekretariat.

För att marknadsföra GenderKalenderN, GenderFund och GenderJob har NIKK tagit fram visit-
kort och en roll-up.

För att marknadsföra faktadelen av nikk.no har NIKK tagit fram en flyer och en ”jämställdhets-
loppa” (origami) med fakta och statistik om de nordiska länderna.

5.6 Projekt 
Den andra delen av NIKK:s uppdrag innebär att kunna verka som ett projektsekretariat. 

Deltid i Norden
Under 2014 genomförde NIKK den andra fasen av projektet Deltid i Norden. Den första fasen 
hade fokus på ekonomiska aspekter av deltidsarbete och den andra fasen hade fokus på bakom-
liggande faktorer till varför kvinnors och mäns arbetstider ser olika ut i de nordiska länderna. 
Projektet utfördes i samverkan med Arbeidsforskningsinstituttet i Norge som koordinerade rap-
porten Part-Time Work in the Nordic Region II och som publicerades i TemaNord-serien. Fors-
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kare från alla nordiska länder medverkade i rapporten som presenterades på en nordisk konfe-
rens i Reykjavik 12 november 2014. Konferensen arrangerades i samarbete med det isländska 
ordförandeskapet. På konferensen engagerades deltagarna genom att arbeta fram riktlinjer för 
hur förändring kan uppnås på området. Målgrupper för projektet var arbetsmarknadens parter, 
politiker på nordisk och nationell nivå och medier.

Projektet har en referensgrupp knuten till sig som har bidragit med synpunkter på resultatför-
medlingen. Referensgruppen har bestått av representanter för uppdragsgivare och målgrupper. 

Nordisk stödordning för jämställdhet
NIKK utlyste, marknadsförde och behandlade de 41 ansökningarna till Nordiska minister-
rådets stödordning för jämställdhet 2014. ÄK-JÄM fattade beslut i juni. NIKK har haft möten 
om upprättande av kontrakt med samtliga som fått medel. Behov av att revidera projektplaner 
och budget, rapporteringsrutiner, Nordiska ministerrådet som beviljare och liknande frågor har 
avhandlats enligt en fastslagen modell. De som sökt men inte beviljats medel har fått kortfattad 
information om vilka punkter i ansökningarna som kan förbättras i kommande ansökningar. 
NIKK har upprättat nya webbsidor för projekten som beviljades medel 2014 för att informera 
om planer och resultat. 

Parallellt har NIKK upprätthållit kontakt med de aktiviteter som tilldelades medel ur stöd-
ordningen 2013. Några av projekten är slutförda och har lämnat slutrapport och redovisning. 
Genom nyhetsartiklar har vi lyft resultat och erfarenheter från dessa projekt.

Slutligen har NIKK under hösten arbetat med förslag till revidering av riktlinjerna för stödord-
ningen, baserat på konkreta erfarenheter från de två första omgångarna. Förslaget presenterades 
och nya riktlinjer slogs fast på ÄK-JÄM:s möte i december och kommer användas vid utlysningen 
av medel 2015.

5.7 Aktiviteter och möten, där vi arrangerat hela eller delar
NIKK har arrangerat själv, eller tillsammans med andra aktörer, arrangerat följande aktiviteter:
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• NING-nätverksträff, Oslo, 6-7 februari 
• Informationsmöte med jämställdhetsarbetare i Bufdir, Norge, Göteborg 20-21 februari. 
• Nätverksträff för genusforskningstidskrifter i Norden, samarrangerad med träff för genus-

forskarföreningar i Norden Köpenhamn, 26-27 februari.
• Nordiskt Forum 2014. NIKK delade monter med NMR, deltog i NMR:s seminarieprogram 

och arrangerade ett seminarium om Deltid i Norden. NIKK arrangerade montermingel för 
de projekt som fått finansiering från stödordningen 2013, Malmö 12-15 juni. 

• Nätverksmöte om jämställdhetsintegrering för nordiska institutioner, samarbetsorgan, kon-
tor och hus, Köpenhamn. NIKK planerade program och bidrog med utbildare, Köpenhamn 
23 oktober.

• Deltid i Norden, slutkonferens. NIKK arrangerade och förmedlade, Reykjavik, 12 november. 
 

5.8 Externa konferenser, seminarier och möten, deltagande och 
medverkan
För att synliggöra NIKK har vi deltagit i olika arrangemang, möten och nätverk för att presente-
ra vår verksamhet och skapa nya kanaler för kommunikation. 

Ett urval aktiviteter som NIKK deltagit och/eller medverkat i:

• Förmedling från Nordic Gender and Media Forum, filmseminarium vid Göteborg  
International Film Festival, 29 januari

• Medverkan och förmedling från journalismseminarium i regi av nordiskt forum för  
jämställdhet i medierna, Göteborg, 6 mars

• Panelsamtal med anledning av internationella kvinnodagen hos Institutet för kvinno- 
forskning, Åbo akademi, 7 mars

• Medverkan och förmedling från Nordic Gender and Media Forum, Bergen, 6.5.
• Uppstartsmöte för projekt om arbetsmiljö, hälsa och kön i Norden och Nordväst-Ryssland, 

St Petersburg, 7-8 maj.
• Medverkan och förmedling från arrangemang om jämställdhet på arbetsmarknaden i  

Västnorden, Torshavn, 27–28 maj.
• Panelsamtal med bidrag från projektet Deltid i Norden på EUSBR-konferens (EU:s Östersjö-

samarbete), Åbo, 4 juni.
• Deltagande och förmedling från nordisk konferens om maskulinitet, Reykjavik, 4-6 juni.
• NIKK delade monter med NMR, deltog i NMR:s seminarieprogram och arrangerade ett 

seminarium om Deltid i Norden. NIKK arrangerade montermingel för de projekt som fått 
finansiering från stödordningen 2013. 

• Deltagande i European Gender Summit, Bryssel, 30 juni– juli.
• Medverkan i Jämställdhetskalaset under Almedalsveckan med bl.a. Islands jämställdhets- 

minister, Visby, 2 juli.
• Medverkan och förmedling från det nordiska jämställdhetssamarbetets 40-årsjubileum,  

Reykjavik, 26 augusti.
• Deltagande och förmedling från expertseminarium om könsrelaterat våld, Reykjavik, 25 sep-

tember.
• Deltagande och förmedling från Nordisk konference om good practice i ligestillingsvurde-

ring, Köpenhamn, 24 oktober.
• Deltagande och förmedling från nordiskt seminarium om skola och jämställdhet samt  

jämställdhetsredogörelse, under NR:s session, Stockholm, 29–30 oktober.
• Förmedling från nordisk konferens om jämställdhet i Arktis, Akureyri, 30–31 oktober.
• Deltagande och förmedling från den nordiska konferensen Voices in Nordic Gender  

Research, Roskilde, 5-7 november.
• Arrangerande av och förmedling från slutkonferens för projektet Deltid i Norden,  
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Reykjavik, 12 november.
• Medverkan och förmedling från nordisk konferens om likalön, Reykjavik, 13 november.
• Förmedling från bokpublicering av Nordiskt forum för jämställdhet i medierna, EIGE,  

Vilnius, 4 december.
• Möte med Jafnréttisstofa om isländskt deltagande i NING-nätverkets databassamarbete, 

Reykjavík, 10 december.

5.9 Nätverk
NIKK ska upprätthålla och vidareutveckla kontaktnätverk till centrala aktörer som fokuserar på 
kön och jämställdhet i alla nordiska länder samt till centrala aktörer som har Norden som sitt 
främsta arbetsområde. NIKK deltar därför aktivt i redan befintliga nätverk på nordisk nivå, men 
initierar också nätverksträffar vid behov. 

Under 2014 har NIKK medverkat i bl.a. följande nätverksmöten och träffar:

• NING-nätverksträff, Oslo, 6-7 februari. 
• informationsmöte med och besök av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir),  

Norge, Göteborg, 20–21 februari.
• nätverksträff för genusforskningstidskrifter i Norden och träff för genusforskarföreningar i 

Norden, Köpenhamn, 26–27 februari.
• NMR:s institutionsseminarium, Köpenhamn, 5-6 mars.
• NMR:s kommunikatörsträff, Köpenhamn, 22–23 maj.
• programinnehåll och utbildning för nätverksmöte om jämställdhetsintegrering i regi av 

NMR för nordiska institutioner, samarbetsorgan, kontor och hus, Köpenhamn, 23 oktober. 
Mötet evaluerades mycket positivt.

5.10 Annan verksamhet

Nytt nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet
NIKK fick under 2013 i uppdrag att sammanställa underlag till ministerrådet för jämställdhet 
avseende nytt samarbetsprogram för jämställdhet 2015-2018. NIKK sammanställde synpunk-
ter som tagits in genom ett nordiskt frågeformulär, rapporterade till ÄK-JÄM och presenterade 
resultaten på webbplatsen.

EqualClimate.org
NIKK har vidarefört klimatportalen EqualClimate.org. En undersökning har under året gjorts i 
syfte att få en översikt av hur mycket material som behöver uppdateras för att webbportalen ska 
vara aktuell. Länkar och annan information har uppdaterats. Under 2015 ska mer omfattande 
uppdateringar genomföras av klimatportalen.

Nora conference - Voices in Nordic Gender Research
Den 5-7 november arrangerades den nordiska konferensen Nora i Roskilde. NIKK och sekreta-
riatet medverkade med bokbord. 

6. GIG 
6.1 Inledning
Centrum för genusforskning startade sin verksamhet den 1 januari 2012 med rektors beslut om 
finansiering med 1 miljon kronor per år i tre år (2012-2014). I beslutet om inrättande fanns ett 
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krav på en utvärdering efter denna period. Under våren 2014 startades arbetet med en sådan 
utvärdering vilken kom att lämnas in tillsammans med en ansökan om fortsatt finansiering av 
GIG i ytterligare tre år (2015-2017). Utvärderingen gjordes som en självutvärdering av ordfö-
randen och två ytterligare ledamöter av styrgruppen, Birgitta Jordansson, Mattias Goksör och 
Lena Martinsson. 

Ansökan om fortsatt finansiering av GIG beviljades 2014-12-08. Beslutet innebar att GIG kvar-
står som centrum vid Göteborgs universitet under kommande treårsperiod (2015-2017) med 
oförändrad målsättning i stort, styrgrupp och föreståndare, att anslag om 1 000 000 kr/år under 
perioden anvisas för stöd till centrums basorganisation och verksamhet, samt att GIG senast 
2015-11-30 ska inkomma med en planering för fortsatt finansiering av verksamheten efter 2017.

6.2 Organisation
Centrum för genusforsknings verksamhet bedrivs av föreståndare, koordinator samt styrgrupp. 
Centrat hör organisatoriskt till Nationella sekretariatet för genusforskning. Styrgruppen består 
av föreståndaren samt en ordinarie representant och en ersättare från var och en av åtta fakulte-
ter. Dessutom är företrädare för KvinnSam, UB och Nationella sekretariatet för genusforskning 
adjungerade i styrgruppen. Föreståndare är sammankallande för styrgruppens möten. Birgitta 
Jordansson har varit ordförande för styrgruppen under 2014.

Under 2014 har styrgruppen haft följande sammansättning:

Ordförande
Birgitta Jordansson, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ordinarie ledamöter
Ulla Eriksson Zetterquist, Handelshögskolan
Anna Maria Szczepanska, IT-fakulteten
Mattias Goksör, Naturvetenskapliga fakulteten
Gunnel Hensing, Sahlgrenska akademin
Birgitta Jordansson, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Petra Angervall, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Lena Martinsson, Humanistiska fakulteten
Vakant, Konstnärliga fakulteten

Adjungerad ledamot
Anna Sjödahl Hayman, KvinnSam (ersättare Berith Backlund)
Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning

Ersättare
Alexander Styhre, Handelshögskolan
Jan Ljungberg, IT-fakulteten
David Turner, Naturvetenskapliga fakulteten
Jesper Löve, Sahlgrenska akademin
Lena Wängnerud, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Anette Hellman, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Anna Nordenstam, Humanistiska fakulteten
Vakant, Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakulteten har inte varit representerad i styrgruppen under 2014, vare sig med  
ordinarie eller med ersättare. Kontakt med fakulteten togs redan under 2013 för att den skulle 
utse en representant och en ersättare, men så har inte skett. (En förnyad kontakt har tagits i 
början av 2015.) 
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Fem styrgruppsmöten har hållits under året. Arbetslokal och mötesrum har funnits på Nationella 
sekretariatet för genusforskning, Seminariegatan 1F. På grund av trångboddhet på sekretaria-
tet har det arbetsrum som GIG tidigare använt också nyttjats av andra, vilket har medfört att 
arbetet ofta utförts på föreståndarens och koordinators ordinarie arbetsplatser. Under 2014 har 
styrgruppsmötena hållits på olika fakulteter i samband med att ordföranden och föreståndaren 
träffat prefektgrupperna på fakulteterna. Den från början uttalade ambitionen att ha aktiviteter 
ute på de olika fakulteterna har därmed omfattat även styrgruppsmötena.

Under 2014 har Eva-Maria Svensson arbetat 25 % som föreståndare och Kajsa Widegren som 
koordinator på 20 %. Josefine Alvunger och senare under året Elin Engström på sekretariatet 
har arbetat med webbsidan på 5 %. Lena Olofsson har varit administrativ support under året. 
Arbetet med att informera fakulteterna om GIG som inletts tidigare har under året fortsatt. Vid 
slutet av 2014 kvarstår två fakulteter att träffa, IT och Konstnärliga.

6.3 Utbetalda bidrag

Medel till föreläsning
Ett bidrag på 10 000 kronor har beviljats till en öppen föreläsning med Barbara Hammer (maj 
2015) i syfte att stimulera till tvärvetenskaplig samverkan inom centrum för genusforsknings 
verksamhetsområde. Bakom ansökan står Kajsa Widegren och Anna Linder på Institutionen för 
kulturvetenskaper samt Akademi Valand/Film.

Utlysning av planeringsbidrag
Centrum för genusforskning utlyste i slutet av 2014 tre-fyra bidrag för en kortare intensiv ar-
betsinsats med syfte att främja tvärvetenskaplig samverkan inom dess verksamhetsområde, att 
främja högkvalitativ genusforskning och annan forskning som belyser kön/genus som  
aspekt. Den korta arbetsinsatsen kan handla om att skriva en forskningsansökan, att anordna en 
workshop eller seminarium med internationell gäst, att skriva en artikel eller att samla in empi-
riskt material som ska vara underlag för en forskningsansökan eller artikel.

Bidragen, som är på max 125 000 kr styck riktas till disputerade forskare som har ett förord-
nande på minimum 50 % vid GU. Pengarna kan användas för löner, träffar med tilltänkta  
samarbetspartners eller liknande. Beloppet är inklusive OH-avgifter.

Forskningsprogramansökan
En forskningsprogramansökan (Nearly there?) lämnades in till Riksbankens Jubileumsfond i 
januari 2014. Ansökan beviljades inte. En workshop hölls i augusti 2014 (se ovan under aktivi-
teter).

6.4 Aktiviteter och möten 

Föreläsning med Clare Hemmings, 17 januari
Clare Hemmings, professor of Feminist Theory, London School of Economics, höll en föreläs-
ning med titeln Feeling Time: Affect and Memory in Queer Feminist Historiography, på Huma-
nistiska fakulteten.

Tvärvetenskaplig konferens om den ekonomiska krisens konsekvenser för 
kvinnor i Europa, 21 mars
GIG medfinansierade en tvärvetenskaplig konferens om den ekonomiska krisens konsekvenser 
för kvinnor i Europa. Konferensen arrangerades av Edmé Dominguez och Hauwa Mahdi vid 
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institutionen för globala studier, samt Ulla Björnberg vid institutionen för sociologi och arbets-
vetenskap. I konferensen deltog forskare från flera discipliner.

Seminarium, 9 juni
GIG anordnade ett gemensamt seminarium för alla som tilldelats planeringsbidrag från GIG 
under 2012 och 2013. Genusforskare från olika discipliner fick möjlighet att träffas och dela 
med sig av sina erfarenheter inom forskningsprojekten, samt presentera hur planeringsbidragen 
använts.

Symposium: A Sense of Our Times. A Symposium on Current Debates in Femi-
nist and Queer Theory, 16 juni
Ett symposium på temat A Sense of Our Times. A Symposium on Current Debates in Feminist 
and Queer Theory anordnades av Institutionen för Kulturstudier i samarbete med GIG. Bland 
de inbjudna återfanns Prof. Jackie Stacey. Som inbjuden extern föreläsare fanns även professor 
Anu Koivunen, Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet. Syftet med symposiet var 
att presentera ny och pågående forskning inom främst områdena film och kulturstudier, konst 
och transnationell politik. Till symposiet kom deltagare från flera fakulteter liksom tillresande 
forskare från Sverige och USA.

Workshop kring programansökan, 25–26 augusti
Under 2013 beslutades att fokusera satsningarna på en stark genusforskarmiljö för att ytterli-
gare stärka en tydlig genusforskarprofil vid lärosätet till en gemensam större programansökan. 
Fyra forskare med bakgrund i olika discipliner (statsvetenskap, juridik, socialmedicin, genusve-
tenskap) har arbetat med programansökan under 2013/14. I augusti 2014 diskuterades ansökan 
med inbjudna internationella forskare, knutna till GIG i den internationella referensgruppen, 
Gaby Weiner, The University of Edinburgh, Ellen Annandale, University of York, Maria Drako-
poulou, University of Kent, samt GU-professorerna Elisabet Öhrn, Kerstin Jacobsson,och Ola 
Sigurdson.

UGOT Challenges, 25 september/16 december
GIG har bidragit till arbetet med en ansökan inom GU:s utlysning UGOT Challenges.

Utvärdering av GIG, 27 oktober
En självutvärdering av GIG har genomförts under 2014 att lämnas in till rektor i samband med 
ansökan om fortsatt finansiering av verksamheten. Utvärderingen utfördes av ordföranden och 
två av styrgruppens övriga ledamöter, Birgitta Jordansson, Mattias Goksör och Lena Martins-
son. Utvärderingen togs emot av rektor, ansågs vara mycket väl genomförd och ansökan om 
fortsatt finansiering av GIG beviljades i december.
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