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Lanseringsseminarium för 
Webbstöd för lärosäten 
 
Lanseringsseminariet arrangeras av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet 

och Jämställdhetsmyndigheten.  

 

Tid: Fredag 27 januari 2023 kl. 9.00 – 12.00 

Plats: Digitalt via Zoom 

Moderator: Ivana Bragman, universitetsadjunkt NCK, Uppsala universitet 

 

Program 

 

9.00 – 9.30 Introduktion till dagen och arbetet med examensmålet 

Ulla Albért, studierektor vid Nationellt centrum för kvinnofrid, och Kerstin Kristensen, utredare på 

Jämställdhetsmyndigheten, presenterar bakgrunden till och arbetet med examensmålet att visa 

kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.  

 

9.30 – 9.45 Visning av Webbstöd för lärosäten 

Ivana Bragman, universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid, visar delar av webbstödet 

för lärosäten och berättar hur det kan användas i praktiken.  

 

9.45 – 10.10 Uppföljande kartläggning av hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer inkluderas i utbildningar 

Maria Nyman och Anna Lundberg, utredare på Universitetskanslersämbetet, presenterar UKÄ:s 

uppföljande kartläggning av hur ämnesområdet inkluderas i 15 utbildningar. Kartläggningen 

grundar sig i en enkätundersökning samt workshoppar med några utvalda utbildningar.  

 

10.10 – 10.30 Paus 

 

10.30 – 11.00 Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i 

nära relationer. Uppföljande studie 2022   
Ninni Carlsson, FD, forskningsledare och pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitet, 

presenterar sin uppföljande studie av universitetslärares och utbildningsansvarigas 

utbildningsbehov inom ämnesområdet. 
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11.00 – 11.10 Paus 

 

11.10 – 11.45 Examensmålet mäns våld mot kvinnor våld i nära relationer – studenters 

kunskap, erfarenhet och förmåga 
Nina Åkerlund, PhD i socialt arbete, lektor på avdelningen för socialt arbete vid Jönköping 

University och Veronica Ekström, docent i socialt arbete, Institutionen för socialvetenskap vid 

Marie Cederschiöld högskola, presenterar preliminära resultat från en studie om studenters 

perspektiv på lärande och undervisning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. I 

enkätstudien undersöks bland annat hur studenter skattar sin kunskap, erfarenhet och förmågor i 

början och slutet av utbildningarna. 

 

11.45 – 12.00 Aktuellt från Nationellt centrum för kvinnofrid och 

Jämställdhetsmyndigheten samt avslutning 

Nationellt centrum för kvinnofrid och Jämställdhetsmyndigheten presenterar kommande arbeten 

och aktiviteter under 2023 som rör det nya examensmålet och arbetet med utbildning om våld vid 

Sveriges lärosäten.  

 

 

 


