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OM WORLD VILLAGE OF WOMEN SPORTS SOM VARIT
PARTNER I PRODUKTIONEN WOMEN AND SPORT
kvinnor och män, ﬂickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
inom idrotten. Så är det inte idag. kvinnor och ﬂickor har inte, och har historiskt inte heller
haft, samma möjligheter att idrotta. De har inte heller haft tillgång till samma resurser som
män och pojkar inom idrotten. Det gäller även idrottsforskningen. Vare sig den humanistiska,
samhällsvetenskapliga eller den naturvetenskapliga forskningen har berört kvinnors och
ﬂickors situation inom idrotten i lika hög utsträckning som man berört mäns och pojkars
situation. Visionen med WVWS var att ändra på detta och göra skillnad.
World Village of Women Sports ambition var att skapa ett idrottsvetenskapligt forskningsoch utvecklingscenter med fokus på kvinnors idrott och hälsa. Genom att samla idrott,
akademi och näringsliv i samma miljö gavs bättre förutsättningar för nya samarbeten och
innovationer. Med ett unikt koncept och spännande arkitektur skulle kvarteret World Village
dessutom blivit ett landmärke – regionalt, nationellt och internationellt. Syftet var att markant
ﬂytta fram positionen för kvinnors idrott och hälsa genom ny kunskap.
Med erfarenheter från damfotbollen startade satsningen år 2008 på initiativ av Malmö
entreprenörerna Dan olofsson och kent Widding Persson. Satsningen utvecklades
kontinuerligt och 2013 har en samlad idrottsvetenskaplig forskarvärld uppmuntrat och
engagerat sig i satsningen och ställt sin tid och kompetens till förfogande. Ett tiotal av
dem återﬁnns i WVWS internationella vetenskapliga råd. Långt ﬂer har deltagit i workshops,
seminarier och forskningsprojekt under åren. Det ﬁnns ett stort intresse och behov av att
lyfta frågor om kvinnors idrott och hälsa. Det visar inte minst den kunskapsinsamling som
WVWS tillsammans med SISU Idrottsböcker nu tagit fram genom ett samarbete med ett
tjugotal skandinaviska forskare och författare. Professor Bengt Saltin, ordförande i WVWS
vetenskapliga råd, tog initiativet och har lett arbetet med stort engagemang och tålamod.
Engagemanget och entusiasmen hos forskare, idrottsledare och aktiva runt WVWS har
också varit betydande, men satsningen har också haft ett mycket stort stöd av aktiva och
ledare inom idrotten. Under det senaste året har ﬂera landslagsidrottare deltagit i WVWS
arrangemang, tillsammans med ledare och tränare på högsta idrottsliga nivå samt många
inﬂytelserika personer från idrottens och samhällets olika delar.
WVWS verksamhet och de projekt som startats upp har präglats av tanken att forskning och
utbildning ska vara multidisciplinär. De forskningsprojekt som redan är igång har banat väg för
ﬂer nya samarbetsformer mellan olika discipliner och forskningsfält. Stiftelsestyrelsens beslut
om vilka projekt som skulle ﬁnansieras bygger på rekommendation från det vetenskapliga
rådet. Projekten har relevans för kvinnors idrott och hälsa samt uppmuntrar till samarbete
med starka forskningsmiljöer i Öresundsregionen som bidrar till WVWS utveckling.
tidigt deklarerade WVWS att det var helt avgörande att en nyckelinstitution som Malmö
högskolas idrottsvetenskap, tillsammans med Lunds universitet och köpenhamns
universitet behövdes för att satsningen skulle kunna realiseras. Det går nämligen inte, att
på ett trovärdigt sätt, attrahera internationella aktörer för forskning och ﬁnansiering om det
inte ﬁnns en stark lokal förankring. Det går inte heller att skapa en internationell attraktion
utan ett ordentligt proﬁlprojekt där alltifrån spännande arkitektur, forskningsﬁnansiering,
internationella nätverk, lokala forskningsaktörer och andra offentliga aktörer bildar en helhet.
Malmö högskolas idrottsvetenskapliga institution består av ett 60-tal lärare och forskare samt
cirka 700 studenter. De var en betydande aktör för såväl konceptet som för fastigheten som
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hyresgäst. Under 2011 stod det klart att högskolan var tvungen att upphandla hyreskontraktet
enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). Detta blev en lång och utdragen process där
högskolan i juni 2012 avbröt den första upphandlingen och sedan i december 2013 beslutar
att välja en annan partner för hyra om ca 5000 kvm för sin idrottsvetenskapliga verksamhet.
Beslutet om att avveckla WVWS kommer direkt efter det att Malmö högskolat förmedlat
resultatet av den offentliga upphandlingen. Arbetet med att skapa WVWS i Malmö mellan
åren 2008-2013 avslutas under våren 2014. Den första delen av historien om WVWS har
skrivits i Malmö och Sverige. kanske får satsningen ny kraft. Internationellt intresse ﬁnns för
att ta en ledande position i världen som mötesplats och forskningsmiljö kring kvinnors idrott
och hälsa.
Behoven ﬁnns där – så också möjligheterna.
Malmö i maj 2014
Malin Eggertz-Forsmark
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