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Baltic Consortium on Promoting 
Gender Equality in Marine Research Organisations 

• Finansierat av Horizon 2020 med 
2.2 miljoner €

• Projektperiod sep 2016-aug 2020

8 partners från 5 länder runt Östersjön:
GEOMAR (koordinator) 
Kiel University 
Kiel University of Applied Sciences 
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde
Klaipėda University
Estonian Marine Institute
Finnish Environment Institute
Lund University 



Följ oss gärna!

https://www.baltic-gender.eu
https://twitter.com/BalticGender

https://www.baltic-gender.eu/
https://twitter.com/BalticGender


Syfte
• Fix the numbers
• Fix the institutions
• Fix the science



Visa förebilder



Identifiera goda exempel



• Genus är sällan en dimension som kan läggas på i efterhand, 
därför har ett metodprotokoll för projektplaneringsstadiet 
tagits fram.

Det belyser: 
A. Basfakta om projektet och hur det förhåller sig till omvärlden
B. Forskningsstrategi
C. Relevans
D. Innovation

Få in genusperspektiv i 
forskningsprojekten



Reflektioner hittills

• Många saker är lika (t.ex. få kvinnor på seniora poster)
• Andra saker är olika (t.ex. lagstiftning kring ledigheter) 
• Intressant med andras frågor kring hur vi gör och varför.
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This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant 

agreement no. 710363.



Grant Allocation Disparities from a Gender Perspective
Anne-Charlott Callerstig, anne-charlott.callerstig@oru.se

Nationell lika villkorskonferens för universitet och högskolor 2019, 
19–20 november, Luleå tekniska universitet



Bakgrund

• Jämställdhet och genusaspekter i 
forskningsfinansiering är ett forsknings- och 
policyområde som har väckt ökat intresse under 2000-
talet i Sverige och Europa. 

• Könsskillnader har konstateras ex.vis i beviljandegrad 
och könsbias i bedömningsprocesser, många studier 
har visat motstridiga resultat

• Saknas studier som har en ”helhetssyn” på 
forskningsfinansieringens roll för forskarkarriärer
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Presenter
Presentation Notes
The findings of Wenneras and Wold’s study on nepotism in 1997 for example show that female applicants need to be 2.5 times more productive than men before the grant application in order to be evaluated the same as their male counterparts. 



Syfte 
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• Granted projektet kommer studera faktorer som påverkar 
hela ansökningsprocessen och de effekter de leder till innan, 
under och efter ansökningstillfället. 

• Projektet kommer att:

• Skapa en bättre förståelse för innebörden av gender bias i 
forskningsfinansiering och för forskarkarriärer 

• Identifiera förekomsten av könsskillnader och gender bias i 
olika faser; beslut att ansöka, befintliga stödmekanismer 
samt gender bias i berednings och beslutsprocessen 

• Undersöka orsaker till olika slags gender bias 

• Undersöka effekten på individuella forskarkarriärer ur ett 
könsperspektiv 

• Ta fram råd och riktlinjer för forskningsfinansiärer



Genomförande

• Fallstudier hos forskningsfinansiärer
• Policyanalys (innehåll, implementering, utfall)
• Analys av finansieringen via databaser upprättade hos 

forskningsfinansiärer
• Disseminering och publika engagemang
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Konsortium och projektinformation
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JOANNEUM RESEARCH (koordinator), 
Institute for Economic and Innovation Research (POLICIES), 
Austria, https://www.joanneum.at/policies/ 

Örebro University, 
School of Humanities, Education and Social Sciences, Sweden, 
https://www.oru.se/english/schools/humanities-education-
and-social-sciences/ 

German Centre for Higher Education Research and Science 
Studies, Department of Research System and Science 
Dynamics, Germany, http://www.dzhw.eu/ 

Spanish National Research Council, 
Institute of Public Goods and Policies (CSIC – IPP), Spain, 
http://ipp.csic.es/en 

TERESA MOM CONSULTANCY BV, 
Netherlands, www.vandenbesselaar.net

Finansiär: Horizon 2020 
Total budget: 1,999,525 million €
Projektperiod 2019-2022



GENOVATE EU RP7 – utmaningar, resultat, effekter

www.genovate.eu

Lika Villkor 2019 LTU 
Jämställdhetsarbete i den svenska akademin –
export till och import från Europa - GENOVATE
19 november 2019, LTU 

Paula Wennberg
Nätverket SENJA
Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT)
Luleå tekniska universitet (LTU)

http://www.genovate.eu/


Utmaningar

• Erfarenhet att delta i EU-projekt
• Projektkoordination
• Parters olika förväntningar

• Implementering

• Individualistisk universitetskultur
• Hierarkisk kultur
• Gemensamt arbete

• Innovationskoncept
• Involvering av interna och externa stakeholders
• Erfarenhetsutbyte

• Kommunikation och spridning



1. Fortsatt implementering av genusmedveten kompetens-
försörjning på LTU, processer, riktlinjer, stöddokument. 
Processägare: LTU HR

2. Fortsatt integrering av genusdimension in projektansökningar. 
LTU-personal

3. Fortsatt implementering av genus- och jämställdhet i projekt. 
LTU-personal

4. En ny EARMA-arbetsgrupp: Culture and Diversity WG.   Förslag: 
Danmark, Italien, Sverige

5. Gender Contact Point – Dörr till universitetets genusforskning, 
samverkan företag och samhälle.                                  Koordinator: 
Paula Wennberg

6. LTU:s genusforskarnätverk, 45 medlemmar.             Koordinator: 
Gender Contact Point

7. Nya projekt- och finansieringsmöjligheter

8. SENJA-nätverket

9. Medverkan i Science with and for Society-påverkansplatform. 
Koordinator: Vetenskap och Allmänhet

10.GENOVATE-resultat används i jämställdhetsintegrering på LTU, 
regeringsuppdraget

Efter Genovate



Paula Wennberg
Projektledare

Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT)

Luleå tekniska universitet (LTU)

paula.wennberg@ltu.se

mailto:paula.wennberg@ltu.se


GET-SDU

Från data till Gender Equality Plans (GEPS)

• 11 partners
• Implementering av GEPs
• € 3 miljoner
• SDU är coordinator
• 4 år, start 1. januari 2019 

• Lär mer: www.gender-spear.eu
• Kontakt: Nina.Almgren@uadm.uu.se

6. september 2018

This project has received funding from the European Union's H2020-SwafS research and innovation programme under grant 
agreement No 824544 

This website reflects only the author's view and that the European Commission is not responsible for any use that may be made of
the information it contains.

http://www.gender-spear.eu/
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