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Utvecklingsplan för forskarutbildning i 
genusvetenskap vid 
Genusvetenskapliga institutionen 

Bakgrund 

Under våren 2021 utvärderades forskarutbildning i 

genusvetenskap. I sakkunniggruppen för genusvetenskap ingick 

Professor Helma Lutz, Cornelia Goethe University, Frankfurt 

(ordförande) and Professor Harriet Silius Åbo Akademi 

University. 

Utvärderingen grundar sig på en självvärdering med tillhörande 

dokumentering, ett digitalt platsbesök (pga. Covid-19 pandemin) 

och en rapport från sakkunniggruppen. Vi har också haft ett 

återkopplingsmöte med ordföranden för sakkunniggruppen, 

doktorandrepresentant, fakultetsledning och institutionsledning. 

Sakkunniggruppens rapport har diskuterats på ett styrelsemöte 

och på ett institutionsinternat där alla kollegor var samlade. 

Medlemmarna av bedömargruppen var mycket imponerade av 

forskarutbildningens struktur, innehåll och resultat. Deras 

läsning lyfte fram vårt arbete på en rad områden och 

synliggjorde styrkan i institutionens organisationskultur grundad 

i samarbete och dialog och strukturerat genom tydliga regler och 

rutiner, vilket lyftes fram som en organisationskultur med en 

positiv påverkan på doktorandernas lärandeprocesser, med 
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tonvikt på en mångfald av seminarier där teoretiska och 

metodologiska perspektiv prövas mot varandra. 

Bedömargruppen synliggjorde också risker och begränsningar i 

det faktum att institutionen till en viss del är beroende av externa 

medel; med hänsyn till osäkra finansieringskällor i framtiden och 

det anti-demokratiska hotet mot genusvetenskap. 

Sammantaget avslutas utvärderingen med en rad spännande och 

produktiva förslag för vidare utveckling.  

Utvecklingsområden  

Internationalisering 

Bedömarna konstaterade att Genusvetenskapliga institutionen 

idag är en nationellt ledande och internationellt etablerad viktig 

samtalspartner.    

För att förbättra, fördjupa och expandera verksamheten kommer 

följande åtgärder att vidtas: a) Institutionen kommer att vara värd 

för Tidskrift för genusvetenskap (2022–2025) med syfte att 

profilera Lund som nod i det genusvetenskapliga samtalet i en 

svensk kontext. b) Forskningsansvarig arbetar för att upprätthålla 

hög kvalitet i institutionens internationella gästforskarprogram 

med tydliga riktlinjer och rutiner. 

Profilering  

Forskningen på institutionen är solid och originell, med 

varierande forskningsfrågor och teman. Även om bedömarna 

uppfattade detta som en styrka, argumenterades också för 

behovet av högre stringens i kunskapsproduktionen. Institutionen 

behöver betona sina styrkeområden inom forskning genom att 

lyfta fram ett antal områden som är institutionsövergripande.  

Vi har påbörjat det grundläggandet arbetet för att identifiera 

områden där forskning vid institutionen intar en ledande roll 
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eller har potential att göra detta i framtiden. Prefekt, 

forskningsansvarig för forskarutbildning och studierektor för 

grundutbildning kommer att leda detta arbete. Arbetet kommer 

att äga rum i arbetsgrupper under 2022–2023 och även inkludera 

frågor om publicering och externa anslag, samt institutionens 

redan etablerade profil i kvalitativa metodologier. 

Samarbetsformer  

Utvärderarna ställde frågor rörande möjligheter till att expandera 

antalet doktorander; möjligheter som är idag begränsade. 

Institutionen deltar aktivt i fakultetsgemensamma 

doktorandrekryteringsinitiativ inom prioriterade områden som 

social resiliens och Agenda 2030.   

Institutionen kommer att arbeta mer systematiskt med syfte att 

skapa och vidare utveckla former för samarbete med 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, genom a) gemensamma 

doktorandkurser, b) utvecklandet av en vetenskaplig dialog med 

tonvikt på profilområden och fakultetssatsningar.  

Lunds universitet, med tonvikt på a) Agenda 2030 och b) att 

stärka samarbetet med övriga fakulteter vid Lunds universitet 

med särskilt fokus på utsatta grupper.  

Den omgivande samhället: Genusvetenskapliga institutionen har 

ett väl etablerat samarbete med nyckelaktörer inom såväl statliga 

institutioner som det civila samhället. Under åren som kommer 

ska detta arbete a) synliggöras; b) systematiseras och 

dokumenteras; c) operationaliseras genom årliga 

sammankomster där forskning möter 

praktiker/professionella/aktivister, samt d) stärkas genom 

ansökningar om samverkansmedel. 
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Kunskapsförmedling 

Detta område ska förstärkas genom en rad arbetsgrupper under 

2023 i media och kommunikation samt en gemensam läskurs för 

hela institutionen om operationalisering av vetenskapliga resultat 

till en bredare publik. 


