
Genusforskningens framtid ‒ hur 

framgångsrika är politiska satsningar på 

genusforskning? 
Från och med 1990-talet gjordes ett antal särskilda satsningar på genusforskning från statligt håll i 

propositionerna Forskning och samhälle (1996/97:5) och Forskning och förnyelse (2000/01:3). De 

sex specialdestinerade genusprofessurerna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Tema 

Genus och Genusforskarskolan är alla exempel på sådana satsningar. Syftet var att stärka 

genusforskningen som ansågs kunna bidra med ny kunskap inom vetenskapssamhället och med 

kunskap som kan användas i jämställdhetspolitiken. 

Nationella sekretariatet för genusforskning har gjort en utredning om en av satsningarna på 

genusforskning, genusprofessurerna med tillhörande tjänster. Utredningen väcker frågor om 

genusforskningens legitimitet genom att det finns en bristande kompetens i att avgöra vad 

genusperspektiv innebär och att kompetensen inte alltid är efterfrågad. Utredningen väcker också 

frågor om vad som händer när den politiska världen försöker påverka forskningens strukturer och 

hur universitetsvärlden hanterar dessa satsningar. Hur kan ett nytt forskningsperspektiv · som 

genusforskning · införlivas i den akademiska världen? 

Med utgångspunkt i denna utredning och rapporter från de andra satsningarna som gjordes i 

tidigare propositioner är syftet för detta seminarium att diskutera genusforskningens framtid. Detta 

med anledning av nästa forskningsproposition som förväntas läggas fram vid årsskiftet. Hur kan de 

satsningar som har gjorts utvecklas vidare och finns det behov andra satsningar för att 

genusforskningen ska nå den legitimitet och kontinuitet som har eftersträvats? 

Program 
10.30 Registrering 

11.00 Introduktion 

Programpresentatör: Karin Alfredsson, frilansjournalist 

11.10 Genusforskning och politik · en nödvändig eller olycklig symbios? Anne-Marie Morhed, 

föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning 

11.25 Presentation av utredningen om genusprofessurerna Birgitta Jordansson, utredare och fil 

dr i historia, Göteborgs universitet 

11.40 Hur bidrar jag till genusforskningen inom mitt ämnesområde?Presentation av några av 

de sex genusprofessorerna: 

 Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet

 Barbara Hobson, professor i sociologi vid Stockholms universitet

 Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

 Lena Trojer, professor i teknovetenskapliga studier vid Blekinge tekniska högskola

12.30 Lunch 



13.30 Att utbilda forskare i ämnet genusvetenskap Nina Lykke, professor vid Tema Genus, 

Linköpings universitet 

13.50 Att integrera genusperspektiv i forskarutbildning Britta Lundgren, föreståndare för 

Genusforskarskolan, Umeå universitet 

14.10 Öronmärkning eller integrering · hur ska genusforskningen finansieras? Lisbeth 

Larsson, professor och ledamot i Vetenskapsrådet och dess genuskommitté 

14.30 Kaffe 

15.00 Genusforskningens framtid · behövs det fler särskilda satsningar eller är 

genusforskningen etablerad nu? 

Panelsamtal: 

 Kerstin Eliasson, statssekreterare vid utbildningsdepartementet

 Kenneth Abrahamsson, programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och

socialvetenskap

 Lisbeth Larsson, professor och ledamot i Vetenskapsrådets styrelse

 Anne-Marie Morhed, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning

 Ulf Nilsson (fp), andre vice ordförande för riksdagens utbildningsutskott

 Moderator: Karin Alfredsson, frilansjournalist

16.00 Avslutning - Förfriskningar och mingel 

Kostnad: Kostnadsfritt, enklare lunch och kaffe ingår. 

Anmälan: Senast 24 september till e-post sekretariat@genus.gu.se eller tel 031-773 56 00 

Plats: Vetenskapsrådets lokaler, Regeringsgatan 56, Stockholm 

Arkiv: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2004 


