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Genusmiljö/Koordinator genusvetenskap:
Ansökan till NT‐nämnden, LU‐nämnden, samt HVS‐nämnden vid HiG samt Rektor
Det finns gott om produktiv och kvalitativt god verksamhet inom genusvetenskap –
likaväl som potential för utveckling ‐‐ vid HiG, och då primärt med bas i redan befintliga
verksamheter, framför allt grundutbildning, pågående forskningsprojekt och
genusforskarseminarier. Dock saknas en samlande kraft för verksamheten; eftersom
genusvetenskapen är en tvärvetenskap kräver den andra former för utbyte och utveckling
än vad de traditionella institutionerna/ämnesavdelningarna kan erbjuda. Forskare vid
HiG upplever sig ofta som isolerade eller oinformerade om vad som för övrigt försiggår
vid lärosätet, det finns ingen gemensam plats eller personlig resurs som koordinerar eller
förmedlar information om verksamheten.
Under 2007 har ett arbete inletts för att stärka och synliggöra den genusvetenskapliga
verksamheten vid HiG, tack vare finansiering från GFS där HiG är partnerhögskola sedan
starten 2001. Utan en permanent resurs kommer troligtvis det under 2007 påbörjade
arbetet med att stärka och synliggöra genusvetenskap vid HiG att falla på sin icke‐
institutionaliserade form. HiG är ett av få lärosäten i Sverige som idag saknar ett
Forum/Centrum för genusvetenskap. En Koordinator på minst 30% (och helst 50%) på
permanent basis, och en fysisk mötesplats är förutsättningar för att arbetet ska kunna
fortsätta på den nu inslagna vägen, alternativet är att som vid tidigare ansatser stanna av.
Bakgrund
2006 ansökte Högskolan i Gävle om medel uppgående till 100 000 kronor i syfte att
”stärka och synliggöra genusmiljön” vid HiG; medel beviljades av GFS. I den
ursprungliga ansökan listades en rad punkter som skulle kunna genomföras med hjälp av
de erhållna medlen, nämligen följande:
1. Koordinator på deltid under begränsad tidsperiod med uppgift att
- kartlägga genusmiljön på HiG, d v s forskning och undervisning med
genusperspektiv samt genusintresserade lärare
- skapa e‐postlista med genusforskare och övriga intresserade av genusfrågor vid
HiG
- upprätta och underhålla hemsida med aktuell information om seminarier,
soppluncher och annan verksamhet; presentation av forskare, forskning, lärare och
undervisning med genusperspektiv, eventuellt med länk till debatt‐ och idéforum

-

i samarbete med högskolans Pedagogiska råd förbereda för soppluncher 2 ggr per
termin under ett år (2007) där genusvetenskapliga aspekter på undervisning
diskuteras.

2. Dessutom avsåg den ansökande gruppen att öka antalet genusforskarseminarier till 5 st
per termin.
3. Dessutom att anordna ett symposium i mars 2007.
4. Symposiet skulle dessutom föregås av ”inspirationsdagar” – ett samarbete inom
PentaPlus.
5. Dessutom skulle möjligheten till fysisk samlingsplats undersökas – t ex ett
”genuslunchrum” med plats också för tidskrifter m m.
Utfall av projektet ”att stärka och synliggöra genusmiljön vid HiG”
Efter att medlen beviljades 2006, dröjde det till januari 2007 innan en koordinator utsågs
för arbetet med att samla, kartlägga, etc. genusvetenskap vid HiG. Undertecknad fick
uppdraget att arbeta under 2007 med detta uppdrag.
Under vt2007 gick en enkät ut till de personer som med hjälp av prefekter och kollegor
kunde identifieras som ”genusintresserade/genusvetare” vid HiG. Detta var att betrakta
som ett första led i kartläggning av intresseinriktningar vid HiG, och som starten till en
”genus‐epostlista” vid HiG. Under ht2007 planeras en bredare förfrågan gå ut till all
personal vid HiG om genusintresse, genuslista, och forskning/undervisning med
genusperspektiv.
Vt2007 anordnades också en sopplunch för diskussion av genusvetenskapens plats vid
HiG. Där deltog bl a flera av regionens genuspedagoger, som uttryckte intresse för
samarbete med HiG – planerna för ht2007 inkluderar soppluncher för fortsatt utbyte
mellan HiGs pedagoger och regionens genuspedagoger. Dessa har behov av ett utbyte
eftersom de arbetar ensamma på respektive enhet.
De genusvetenskapliga forskarseminarierna var fem till antalet vt2007, och fem ht2007.
Seminarierna är väl kända bland ”genusintresserad” personal vid HiG, dock behöver
seminariet bli ännu mer synligt på HiG i stort.
Ett genusvetenskapligt symposium på temat ”Forskning och förändring:
genusvetenskapen och dess konsekvenser” hölls vid HiG den 29 november 2007.
Koordinator samlade utifrån enkätsvaren en symposiekommitté med medlemmar från 5
av HiGs 6 institutioner; på programmet för dagen fanns fyra av HiGs sex institutioner
representerade (HS/Humaniora och samhällsvetenskap, ITB/Teknik och byggd miljö,
N/Naturvetenskap, P/Pedagogik didaktik och psykologi. Att V/Vårdvetenskap och

E/Ekonomi icke var representerade i programmet beror inte på att forskningsinriktningen
saknar representation på dessa institutioner). Rektor tillsköt efter koordinators ansökan
extra medel för genomförande av Genusvetenskapligt symposium i november 2007
(35 000 kronor).
Symposiets syfte var huvudsakligen att fungera som ett tillfälle till forskningsutbyte och
diskussion för HiGs forskare, lärare, och övrig personal, men även allmänheten och
studenter inbjöds.. Lena Eskilsson från GFS/Umeå universitet medverkade som
gästföreläsare vid symposiet (program bifogas). Symposiet var förhållandevis välbesökt,
med ca 35 deltagare.
Ett besök av Professor Judith Fetterley (USA) den 11 december, samt naturligtvis
verksamheten inom grundutbildningen under hösten har ytterligare bidragit till att stärka
genusvetenskapen vid HiG under 2007.
Eftersom koordinatorsuppdraget tidsmässigt sammanfallit med ett kursansvar i
genusvetenskap, vilket under 06/07 inbegripit ett uppdrag att vidareutveckla HiG/HS
kurser i genusvetenskap och samtidigt omvandla dessa från campuskurser på helfart till
distanskurser på halvfart, har vissa synergier även uppstått, då lärare ju också är forskare
vid HiG.
Koordinator har även förankrat/informerat om arbetet med genusvetenskapen i olika
instanser vid HiG. Dels hos Jämställdhetsrådet HiG, och hos Prorektor HiG. Koordinator
har även informerat om verksamheten vid ett s k chefsmöte vid HiG, vid vilket förslaget
om att ansöka till nämnderna om finansiering av tillfällig koordinator för 2 år
formulerades.
Fortsatt arbete under 2008‐2009
Under 2008 skulle ett prioriterat arbete vara att skapa den planerade web‐platsen för
genusvetenskap på HiG, för vilken koordinator i ett andra steg av enkätförfarandet
kommer att samla ytterligare uppgifter av relevans.
Arbete för att åstadkomma större synlighet och bredd för det genusvetenskapliga
seminariet kan åstadkommas genom ändring i utskicksrutiner för seminariets program,
genom utformning av trycksak samt genom tydligare närvaro på HiGs hemsida.
Seminariet kan även bredda sitt innehåll till att omfatta såväl interna forskare som externa
gäster.
Eftersom det genusvetenskapliga symposiet den 29 november 2007 var en sådan
framgång, borde det bli årligen återkommande – alltså skulle en av koordinators
uppgifter bli att samordna ett symposium i november 2008.
Sopplunchverksamheten bör återupptas och utvecklas (i samarbete med
jämställdhetssamordnaren vid HiG), och kan också omfatta såväl

forskningspresentationer av våra lokala forskare, som av personer/grupper från det
omgivande samhället – bl a finns kontakter med regionens genuspedagoger, som är
intresserade av att presentera sina projekt – eftersom luncherna är en populär och
tillgänglig kommunikationsform, som når en bred grupp av intressenter.
Ovanstående är naturligtvis bara några av de idéer som kunde utvecklas vidare om
koordinatorsfunktionen inrättas som ett tvåårigt projekt.
Genusmiljö vid HiG/koordinator för genusvetenskap
Det är absolut centralt att detta arbete ‐‐ att kartlägga, samla, stärka och synliggöra, och
vidareutveckla HiGs genusvetenskapliga verksamhet ‐‐ ska fortsätta under kommande
år, och eftersom arbetet redan uppnått ett visst momentum vore det ju högst ineffektivt
att avbryta i detta läge.
För att detta fortsatta arbete ska vara möjligt föreslår jag att en koordinator tillsätts i form
av en projektanställning på 30% av heltid för detta arbete under 2008 och 2009, följt av
utvärdering och eventuell permanent inordnande av koordinatorsfunktion e d. Denna
koordinator bör vara en disputerad lärare som själv ägnar sig åt genusvetenskaplig
forskning och som har god förankring i verksamheten vid HiG.
Om Rektor och nämnderna finner det lämpligt, skulle koordinator kunna ägna sig såväl
åt den vetenskapliga verksamheten med genusperspektiv vid HiG, som åt att
vetenskapligt granska jämställdhetsarbetet vid HiG. (Eventuellt i samarbete med
jämställdhetssamordnaren vid HIG, som ju är en rent administrativ resurs,och primärt
inriktad på att arbeta med studentärenden. Det som här föreslås är en en akademisk
resurs). I det senare fallet skulle snarare 50% av heltid vara en rimlig tidsmässig bas för
arbetet. Kostnaden för en koordinator för genusvetenskap är förhållandevis låg om den
delas upp på tre nämnder (eller tre nämnder och Rektors ssk medel). (Lönekostnad vid
30% ca 185 000/år; Lönekostnad vid 50% ca 307 000/år).
Ansöker följaktligen till nämnderna och Rektor om totalt 307 000/år för 2008 och 2009
(eller ca 77 000/år om fyra enheter samfinansierar; eller ca 103 000/år om tre enheter
samfinansierar) alternativt 185 000/år för 2008 och 2009 (eller ca 47 000/år om fyra enheter
samfinansierar; eller ca 91 000/år om tre enheter samfinansierar)). Jag hoppas nämnderna
och Rektor finner för gott att samfinansiera en koordinator för genusvetenskap vid HiG.
Hälsningar Helena Wahlström, lektor i engelska och tillfällig samordnare
genusvetenskap 2007.

