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                 SÖDERTÖRN EVALUATION OF RESEARCH 2015 – SER2015  


Tack för att Du medverkar som sakkunnig vid Södertörns högskolas forskningsutvärdering SER2015! 


I detta brev finns en instruktion för utvärderingsarbetet, information om underlaget för 


utvärderingen, praktisk information om panelbesöket, panelordförandes och övriga sakkunnigas 


roller samt panelens rapport. Dessutom finns information om dagordningen vid besöket, resa och 


uppehälle i samband med panelmötet vid Södertörns högskola. 


 


1. Uppdraget för panelerna 


Baserat på underlag från Södertörns högskola som görs tillgängliga för experterna ska panelerna 


bedöma och utvärdera forskning och forskningsaktiviteter samt lämna slutsatser och 


rekommendationer i en utvärderingsrapport. 


Experterna ska bedöma forskningen med avseende på 


- Vetenskaplig produktion, produktivitet, tillförlitlighet  


- Nytänkande och originalitet 


- Betydelse för forskningsfältet på nationell och internationell nivå  


- Samarbeten inom ämnet och mellan ämnen på högskolan 


- Forskningens aktuella fokus, utvecklingspotential och möjligheter till förnyelse. 


I rapporten bör experterna särskilt ange forskningens styrkor, ange var potential till förnyelse finns 


samt komma med förslag till lämpliga åtgärder och insatser. 


2. Underlag till panelerna 


Innan platsbesöken kommer alla underlag att finna tillgängliga i portalen iCoordinator och består av 


följande: 


- En självvärdering (på svenska) för varje ämne, finns i mappen Ämnesövergripande samt 


CV:n för de ingående forskarna, finns i mappen CV. 


- Vissa indikatorer och nyckeltal om personal, ekonomi etc finns i mappen Utvärderare. 


- Presentationer och diskussioner vid ett panelbesök vid Södertörns högskola under 


september. 


- Ett begränsat antal publikationer som ämnena själva valt att rekommendera, max 10 


publikationer. Dessa publikationer kommer att finnas tillgängliga i portalen under 


ämnesövergripande. Publikationer som inte finns digitalt kommer att skickas till 


respektive sakkunnig separat.  


- En bibliometrisk analys. Denna bibliometri som genomförts i samarbete mellan extern 


expertis och biblioteket vid SH kommer att vara tillgänglig i augusti. Analysen kan 


användas som komplement till de underlag som finns i portalen samt de iakttagelser 


som panelen gör under platsbesöket. 


 


3. De sakkunnigas roller 


Ordförande leder panelens arbete och ansvarar för sammanställningen och leverans av den slutliga 


panelrapporten.  
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Specifika uppgifter för ordförande:  


- Leda panelens utvärderingsarbete 


- Bedöma och dokumentera kvaliteten i ämnets verksamhet 


- Ansvara för panelens slutrapport 


- Ansvara för den panelövergripande analysen 


- Ge förslag och åtgärder för kvalitetshöjande och förnyelse 


- Delta i efterarbetet för Södertörns högskolas övergripande analys 


 


Panelerna ska arbeta som en gemensam grupp under förberedelser, genomförande av besök samt 


rapportskrivningen.  


Specifika uppgifter för panelmedlemmarna: 


- Delta i panelens utvärderingsarbete 


- Bedöma och dokumentera kvaliteten i ämnets verksamhet 


- Ge förslag och åtgärder för kvalitetshöjande och förnyelse 


- Att före besöket skicka in en skriftlig överblick av ämnet till ordförande inom varje panel 


- Att förbereda frågor till ämnet inför platsbesöket. 


 


4. Förtydligande om jäv 


Vid nominering och beslut om panelmedlemmar måste stor omsorg tas för att undvika jäv och 
intressekonflikter som kan påverka resultat av, eller trovärdigheten för, utvärderingen. 
Vetenskapsrådets rekommendationer1 i dessa avseenden utgör här en vägledning, särskilt de delar 
som berör s.k. delikatessjäv:  
 
”Delikatessjäv täcker in alla de situationer då någon av övriga jävsgrunder inte kan användas. Regeln 
ska dock inte tillämpas rutinmässigt så fort någon annan jävsgrund inte är formellt tillämplig. Det 
måste till något mera påtagligt för att den ska tillämpas. Exempel på delikatessjäv inom 
Vetenskapsrådets verksamhet kan vara:  


- nära samarbete i professionell mening [gemensam forskning, publicering, utbildning etc.]  


- uppenbar vänskap eller ovänskap  


- beroendeförhållande av ekonomisk art  


- chefs-/medarbetarförhållande  


- att någon är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att 
det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning  


 
Den enskilda situationen måste bedömas utifrån såväl arten som omfattningen av förhållandena och 
den tid det handlar om.”  
 
En karenstid på minst fem år för sampublikationer mellan berörda forskare och panelmedlemmar 


kommer att kontrolleras innan inbjudan skickas ut. Deltagande panelmedlemmar kommer också att 


få upprätta och underteckna en Declaration of Conflict of Interest vad avser jävsförhållanden. 


 


                                                           
1 https://www.vr.se/download/18.aad30e310abcb973578000259/Javsregler_Vr.pdf 
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5. Rapporten 


Varje panel sammanställer en rapport under ledning av ordföranden där en bedömning för varje 


ämne ska ingå. Rapporten ska vara kort och koncis. Rapporten från panelerna lämnas senast den 


(tre veckor efter platsbesök) till ordförande i styrgruppen, Fakultetsnämndens ordförande Mats 


Grahn (mats.grahn@sh.se).  


Nedan anges de rubriker i rapporten under vilka panelerna ska sammanfatta bedömningen för 


varje utvärderingsenhet: 


- Allmän bedömning 


Ska ge en kort beskrivning av intrycket av forskningen i ämnet och dess forskargrupper. 


Vari ligger styrkor, svagheter, möjligheter och risker i ämnets forskning?  


 


- Kvaliteten på forskningen 


Här kommenteras den vetenskapliga kvaliteten och tillämpbarheten av forskningen. Här 


beskrivs också forskningens nytänkande och originalitet. 


 


- Forskningsmiljö o infrastruktur 


Forskningsmiljön kommenteras i avseende på sammansättning av forskare (senior, 


junior, doktorand etc.), samarbeten inom ämnet, samarbeten inom högskolan, 


ledarskapet inom ämnet. Kommentera kvaliteten i infrastrukturen (utrustning för 


forskning, teknisk kompetens/support, laboratorier, IT-verktyg, databaser etc. ).  Här 


kommenteras även ekonomi och tillgängliga resurser. Kommentera forskarutbildningens 


relation till forskningsmiljön. Bedöm betydelsen med hänsyn till mångvetenskaplig 


forskning, koppling till lärarutbildningen samt Östersjö- Östeuropaforskning.  


 


- Nätverk och samarbeten 


Kommentera internationella respektive nationella samarbeten, kontakter och nätverk, 


samt om kvaliteten i dessa. Beskriv den regionala samverkan samt samverkan med 


omgivande samhället. 


 


- Framtida möjligheter och utvecklingspotential 


Ge synpunkter på utvecklingsmöjligheter och förslag till riktning för framtida 


forskningssatsningar. Poängtera särskilt om ni upptäcker outnyttjade möjligheter eller 


unika chanser. Ge förslag till åtgärder i syfte att stärka forskningens kvalitet. 


 


- Övrigt 


Övriga utlåtanden, exempelvis om post-doc forskningens villkor.  


 


 


 


 


 


 


 


 



mailto:mats.grahn@sh.se
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6. Dagordning för mötet på Södertörns högskola 


Datumen för platsbesöken kommer att fastställas i samarbete med panelerna. 


Preliminär dagordning följer nedan. Ordförande i respektive panel kan sedan justera tiden för 


mötets öppnande och avslut så att det fungerar praktiskt för de sakkunniga i panelen. 


Dag 1 


Kl 9-12 Möte och introduktion med ordförande i styrgruppen dekanus Mats Grahn, prefekt vid 


den institution som utvärderas, representant från Östersjöstiftelsen, prorektor Sören 


Jansson och rektor Moira von Wright. F-huset Plan 11. 


Kl  12-13 Lunch, matsalen F11. 


Kl 13-17 Ordförande i panelen leder sakkunnigarbetet. Kompletterande underlag kan 


efterfrågas, liksom möten med forskare och besök hos ämnena. 


Kl 19.00 Gemensam middag. Scandic Talk, Älvsjö. 


Dag 2 


Kl 8-12 Överläggning inom sakkunniggruppen, F11. Möjlighet att träffa forskare och besöka 


ämnena. 


Kl 12-13 Lunch, matsalen F11 


Eventuell fortsättning för de paneler som behöver det 


Kl 13-16 Möte inom sakkunniggruppen, F11. Reservtid för möte om det bedöms att denna tid 


också behövs. Annars avslutas mötet vid lunch 


7. Arvode  


Ordförande för respektive sakkunnigpanel erhåller ett engångsarvode på 36000 SEK (brutto)och 


varje sakkunnig erhåller ett arvode på 21000 SEK (brutto). I detta arvode ingår ersättning för s.k. 


övriga utlägg d.v.s. resa med lokaltrafik, mat utanför det som Södertörns högskola betalar samt 


övrig transport som inte har bokats via resebyrån.   


Södertörns högskola täcker kostnaderna för panelernas platsbesök. Södertörns högskola 


ansvarar för organiseringen av platsbesöken och bistår med praktiska arrangemang vid de 


sakkunnigas möten och arvoden.  


Mer information om SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) hittar du här: 


http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sink


sarskildinkomstskattforutomlandsbosatta.4.6fdde64a12cc4eee23080002583.html# 


 


 


 


 



http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta.4.6fdde64a12cc4eee23080002583.html

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta.4.6fdde64a12cc4eee23080002583.html
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8. Praktiska upplysningar 


Ni bokar själv er resa och hotell via Ticket Biz antingen via telefon: +46 8 58574650 eller e-post: 


sh@ticketbiz.se. 


Vi täcker kostnaderna för två nätter på hotell samt flyg eller tåg samt transport till Södertörns 


högskola.   


Ni kan välja mellan två olika hotell: Scandic Talk i Älvsjö eller Scandic Norra Bantorget i City. 


Hotell bokas via resebyrån Ticket Biz. Om ni behöver transport från flygplatsen eller taxi så 


bokas den också via Ticket Biz. 


När ni bokar så anger ni Referens: Carolina Källgren (carolina.kallgren@sh.se) och  


ORG: 70110SHCAKN14 


Observera att ni endast kan boka med faktura. Gör inga egna utlägg för resa (flyg, tåg, taxi) och 


hotell.  


Uppge även ert mobilnummer och e-mail. 


Hitta hit: 


http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=oppettider_och_kontakt_13067705102


79 


Pendeltåg 36 mot Södertälje C och 38 mot Tumba stannar vid Flemingsberg. Kliv av där och följ 


skyltarna mot Universitetsområdet/ Södertörns högskola. 


Info om hotellen 


Scandic Talk: http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-


Talk/?hotelpage=overview#.VUtm75Np2hE  


Scandic Norra Bantorget: http://www.scandichotels.com/Hotels/Sweden/Stockholm/Scandic-Norra-


Bantorget/#.VXakH0Zp2hE 


Observera att det inte går att boka hotellet direkt utan ni måste boka det via vår resebyrå Ticket Biz 


sh@ticketbiz.se. 


Kontaktpersoner 


Kontaktperson för panelernas platsbesök: Carolina Källgren, +46 8 6084743, Utbildnings- och 


forksningskansliet, e-post: carolina.kallgren@gmail.com 


Kontakt för hotell och resor: Ticket Biz, +46 8 58574650, e-post: sh@ticketbiz.se 


Kontaktpersoner för arvoden finns på respektive institution: 


Humaniora A: Lisa Stålnacke, Ekonomiadministratör, Institutionen för historia och 
samtidsstudier,+46 8 608 43 14, e-post: lisa.stalnacke@sh.se 


Humaniora B: Pirjo Karhunen, Institutionsassistent, Institutionen för kultur och lärande, +46 8 608 
47 94, e-post: pirjo.karhunen@sh.se 



mailto:sh@ticketbiz.se

mailto:carolina.kallgren@sh.se

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=oppettider_och_kontakt_1306770510279

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=oppettider_och_kontakt_1306770510279

http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Talk/?hotelpage=overview#.VUtm75Np2hE

http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Talk/?hotelpage=overview#.VUtm75Np2hE

http://www.scandichotels.com/Hotels/Sweden/Stockholm/Scandic-Norra-Bantorget/#.VXakH0Zp2hE

http://www.scandichotels.com/Hotels/Sweden/Stockholm/Scandic-Norra-Bantorget/#.VXakH0Zp2hE

mailto:sh@ticketbiz.se

mailto:carolina.kallgren@gmail.com

mailto:sh@ticketbiz.se

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=historia_och_samtidsstudier_1353309041531

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=historia_och_samtidsstudier_1353309041531

mailto:lisa.stalnacke@sh.se

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=kultur_och_larande_1353309397855

mailto:pirjo.karhunen@sh.se
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Samhällsvetenskap: Anne Stenberg, Ekonomihandläggare, Institutionen för samhällsvetenskaper, 
+46 8-608 48 92 e-post: anne.stenberg@sh.se 


Caroline Andreassen, Institutionssekreterare, Institutionen för samhällsvetenskaper, Har hand om 
frågor angående SINK,+46 8-608 43 91 e-post: caroline.andreassen@sh.se 


Naturvetenskap/Teknik: Marie Granroth, personalhandläggare, Institutionen för naturvetenskap, 


miljö och teknik, +46 8-608 47 71 e-post: marie.granroth@sh.se  


Ordförande i styrgruppen är dekanus Mats Grahn, +46 6084729, e-post: mats.grahn@sh.se 



http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=samhallsvetenskaper_1353309813600

mailto:anne.stenberg@sh.se

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=samhallsvetenskaper_1353309813600
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Förslag till kriterier för betygsnivåer. Baserat på ÖRE2010. 


A. Excellent 
 


1. Spetskompetens på internationell nivå inom något eller några avgränsade fält. 
2. En för gruppens storlek omfattande vetenskaplig produktion, inklusive internationella 


publikationer, och refereegranskade artiklar. (Här finns en viss skillnad mellan ämnenas 
traditioner vilka krav vi kan ha). 


3. Ett välutvecklat vetenskapligt nätverk, internationellt, nationellt och inom SH, och 
framträdande medverkan i det vetenskapliga samtalet inom dessa. 


4. En mycket god förmåga att få externfinansierad forskning, särskilt från 
grundforskningsfinansiärer. 


5. Bidrar aktivt till nationell och regional utveckling. 
 
B. Mycket bra 
 


1. Nationell spetskompetens inom ett eller flera fält samt delaktighet i en internationell 
forskningsfront inom något område. 


2. En för forskargruppens storlek betydande vetenskaplig produktion, inklusive internationella 
publikationer och refereegranskade artiklar. 


3. Ett välutvecklat vetenskapligt nätverk, internationellt, nationellt och inom SH, och 
medverkan i det vetenskapliga samtalet inom dessa. 


4. En god förmåga att få externfinansierad forskning, särskilt från grundforskningsfinansiärer. 
5. Bidrar till nationell och regional utveckling. 


 
C. Bra 
 


1. Nationellt ledande verksamhet inom ett eller flera fält. 
2. En i förhållande till forskargruppen god vetenskaplig produktion med hög nationell och 


rimlig internationell standard. 
3. Etablerade nationella och nordiska nätverk och medverkan i det vetenskapliga samtalet 


inom dessa. 
4. Externfinansierad forskning finns, inklusive uppdragsforskning. 
5. Vissa bidrag till nationell och regional utveckling. 


 
D. Tillfredsställande 
 


1. Håller god nationell standard inom sina forskningsfält. 
2. En i förhållande till forskningsgruppens storlek måttlig publikationsvolym, med viss 


refereegranskad publicering. 
3. Ingår i för miljön relevanta nätverk, nationellt och i viss utsträckning internationellt och i 


samarbete inom SH. 
4. Externfinansierad forskning finns, inklusive uppdragsforskning. 
5. Medverkar till att sprida SH:s forskning till det omgivande samhället. 


 
E. Otillfredsställande 
 


1. För få disputerade forskare för att skapa en forskningsmiljö och ett handledarkollegium. 
2. En i förhållande till forskningsgruppens storlek begränsad nationell publiceringsvolym eller 


begränsad vetenskaplig kvalitet. 
3. Svag koppling till nationella och internationella nätverk och samarbetsorgan. 
4. Avsaknad av externfinansierade forskningsprojekt. 







Förslag till kriterier för betygsnivåer. Baserat på ÖRE2010. 


5. Organisatoriska problem, i form av exempelvis ledningsproblem. Samarbetssvårigheter, 
bristande jämställdhet, otillfredsställande handledning. 
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FÖRORD, REKTOR MOIRA VON WRIGHT 


I år är det 20 år sedan Södertörns högskolas verksamhet startade. Under denna tidsperiod 
har högskolesektorn byggts ut och fått större resurser samtidigt som konkurrensen om 
forskningsmedel i form av anslag och bidrag har ökat. Utvärderingssystemen för att mäta 
forskningens genomslag samt hur effektivt forskningsmedlen används har blivit fler, och 
globala. Sektorns frågor – kvalitetssäkring, autonomi, rekryteringar – möter omvärldens 
förändringar och behov av ny kunskap. Det finns i dag ett uttalat mål från både regering och 
riksdag som talar om att forskning av hög kvalitet ska bidra till samhällets utveckling och 
Sveriges konkurrenskraft. 


Vid grundandet gavs Södertörns högskola en tematisk inriktning mot frågor av relevans för 
Östersjöområdet och Östeuropa, och en särskild stiftelse, Östersjöstiftelsen, bildades för att 
stödja forskning och forskarutbildning inom temat samt för uppbyggandet av högskolan som 
akademisk struktur. Östersjöstiftelsen har sedan dess varit den enskilt viktigaste finansiären 
av högskolans forskning. 


För att vi på Södertörns högskola ska få en blick för hur väl vi har lyckats bygga 
forskningsmiljöer samt hur forskare utanför högskolan ser på resultaten av vår verksamhet, 
har vi, i likhet med många andra svenska lärosäten, genomfört en extern utvärdering av all 
forskning vid högskolan, med ämnesmiljöerna som bas. Professor Mats Grahn, ordförande för 
fakultetsnämnden, har ansvarat för dess genomförande. SER 2015 är Södertörns högskolas 
första externa forskningsutvärdering med målet att identifiera styrkor och svagheter i den 
forskning som byggts upp, samt i pågående och planerad forskning.  


Resultaten från SER 2015 visar att Södertörns högskola redan idag har forskning som är av 
hög, ibland högsta internationella klass, framför allt inom humaniora och kritisk kulturteori. 
Det framgår också att Östersjö- och Östeuropatemat har fått ett gott fotfäste inom de flesta 
ämnesmiljöer. Glädjande nog har Södertörns högskola på kort tid lyckats etablera och befästa 
ämnesområden med stort forskningsgenomslag och utvärderingen identifierar ett flertal 
forskningsframgångar. Utvärderingen tar också upp en del kritiska frågor kring 
forskningskommunikation, stöd, fördelning av forskningstid och forskningsanknytning. Den 
lyfter fram förslag till åtgärder, som i mångt och mycket ligger helt i linje med våra 
övergripande mål och strategier. Den visar också på betydelsen av att högskolan själv får 
möjlighet att styra över sina forskningsmedel, framför allt för att kunna skapa stabilare 
möjligheter till forskning för våra lärare. Därtill ger SER 2015 rekommendationer för en 
framtidsinriktning som kan stärka och skapa ytterligare entusiasm för Södertörns högskolas 
forskning och utbildning på vetenskaplig grund.  


 


Huddinge den 29 april 2016, 


Prof. Moira von Wright, rektor 


Södertörns högskola 
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SER 2015: INTRODUKTION 
Arbetet med Södertörns högskolas första externa forskningsutvärdering, SER 2015, 
planerades och genomfördes under åren 2015-2016, på uppdrag av rektor Moira von Wright 
(dnr 1310/1.1.3/2015). Den period som stått i fokus för utvärdering är åren 2009-2014.  


Styrgruppen för forskningsutvärderingen på Södertörns högskola bestod av: Mats Grahn, 
professor i evolutionsbiologi och ordförande för fakultetsnämnden (sammankallande), 
Joakim Ekman, professor i statsvetenskap, Mauri Kaipainen, professor i medieteknik, Kari 
Lehtilä, professor i miljövetenskap, Kekke Stadin, professor i historia, Jenny Sundén, professor 
i genusvetenskap, Carl Anders Säfström, professor i pedagogik.  


Administrativt stöd har tillhandahållits av Jenny Degerholm (kanslichef Utbildnings- och 
forskningskansliet), Carolina Källgren (ansvarig projektadministratör), Camilla Hertil 
Lindelöw (handläggare för publiceringsfrågor vid Södertörns högskolas bibliotek) och Anna 
Victoria Hallberg, (utredare vid avdelningen för ledningsstöd).  


Föreliggande rapport innehåller tre delar, som sedan följs av ett antal bilagor. Del I 
innehåller en presentation av bakgrunden och förutsättningarna för SER 2015. I denna 
inledande del finns först information om hur arbetet har planerats och fullföljts, hur 
panelernas sammansättning sett ut, samt en redovisning av vilka instruktioner och underlag 
de har fått. Inom ramen för del I presenteras även ämnenas betyg och vad panelerna har 
tagit fasta på i sina bedömningar. Avsnittet övergår sedan i en övergripande analys utförd av 
fakultetsnämndens ordförande Mats Grahn, med grafik med förklarande texter, där 
redogörelser av anslag och olika bidragsformer från forskningsfinansiärer, relationen mellan 
forskningsmedel och utbildningsmedel, ämnenas publikationstakt och ämnenas synlighet (i 
form av indexering) i Web of Science läggs fram. 


Del II redovisar förutsättningarna för evalueringsarbetet genom en mer utförlig orientering i 
varje ämne. Ämnets forskningsprofil introduceras och därefter följer en bibliometrisk profil, 
i vilken publikationer och publiceringsmönster inom varje utvärderat ämne presenteras. 


Del III är rapportens avslutande del. Här diskuterar prorektor Sören Jansson högskolans 
profil inom Östersjö- och Östeuropaforskning utifrån panelernas iakttagelser och 
rekommendationer i anslutning till utvärderingen.  
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DEL I  


PANELER 


Södertörns högskolas forskningsutvärdering har utförts av externa expertgranskare i paneler 
för utvalda forskningsområden. Dessa områden är: samhällsvetenskap, naturvetenskap, 
humaniora, teknik. Under förarbetet med forskningsutvärderingen hade ordförandena för 
flera paneler ett sammanträde vid högskolan den 2 juni 2015, då uppdraget diskuterades och 
en första presentation av verksamheten gjordes. Vid detta tillfälle diskuterades också kriterier 
för betygsnivåer (se bilaga 1). Utvärderarna blev informerade om att utvärderingen främst 
syftade till att stärka forskningsutvecklingen inom de utvärderade områdena vid Södertörns 
högskola. Utvärderingen görs relaterat till de mål, som finns för högskolan och de utvärderade 
forskningsmiljöerna, samt förutsättningarna för forskning inom dessa områden inom 
Södertörns högskola samt i Sverige och Europa. Därför står de interna faktorerna och 
förutsättningarna i centrum, medan jämförelser med andra lärosäten ligger utanför denna 
utvärdering. 


Inför utvärderingen fick panelen ta del av bakgrundsmaterial bestående av ämnesvisa 
självvärderingar, nyckeltal om personal och ekonomi, publikationer, bibliometriskt underlag, 
och så vidare. Panelen har också genomfört ett två dagars platsbesök under september och 
oktober 2015 och fått tillfälle att träffa ledningen på högskolan, forskare inom programmen 
samt representanter för Östersjöstiftelsen. Samtliga sakkunniga fick deklarera frånvaron av 
jäv (se bilaga 2, punkt 4). 


Expertpanelerna har utvärderat forskningens kvalitet och genomslag i ett nationellt och 
internationellt perspektiv men inte jämfört de utvärderade områdena sinsemellan. I 
synnerhet skulle panelerna identifiera särskilt starka forskningsaktiviteter samt potentiella 
möjligheter till utveckling och förnyelse.  


Panelerna hade följande sammansättning: 


HUMANIORA A 


Historia: Nils Erik Villstrand - ordförande, professor i nordisk historia, Åbo Akademi 


Arkeologi: Ola Kyhlberg, professor emeritus i arkeologi, Uppsala universitet 


Etnologi: Tove Ingebjørg Fjell, professor i kulturvetenskap, Universitetet i Bergen 


Religionsvetenskap: Peter Nynäs, professor i religionsvetenskap, Åbo Akademi 


Idéhistoria: Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet 


HUMANIORA B 


Filosofi: Vigdis Songe-Møller - ordförande, professor i filosofi, Universitetet i Bergen  


Medie- och kommunikationsvetenskap: Anne Jerslev – vice ordförande, professor i Film and 
Media Studies, Köpenhamns universitet  
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Konstvetenskap: Bia Mankell, docent i konst- och bildvetenskap, Institutionen för 
kulturvetenskaper, Göteborgs universitet  


Estetik: Arnfinn Bø-Rygg, professor i estetik, Universitetet i Oslo  


Praktisk kunskap: Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs 
universitet  


Svenska: Olle Josephson, professor i nordiska språk, Stockholms universitet  


Retorik: Lisa Storm Villadsen, lektor i retorik, Köpenhamns universitet  


Genusvetenskap: Nina Lykke, professor i genusvetenskap, Linköpings universitet  


Pedagogik: Lars Løvlie, professor emeritus i pedagogik, Universitetet i Oslo  


Litteraturvetenskap/Engelska: Roland Lysell, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för 
kultur och estetik, Stockholms universitet 


SAMHÄLLSVETENSKAPER 


Sociologi: Margareta Bertilson - ordförande, professor emeritus i sociologi, Köpenhamns 
universitet 


Statsvetenskap/Offentlig rätt: Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap och 
offentlig förvaltning, Stockholms universitet  


Nationalekonomi: Börje Johansson, professor i nationalekonomi, Jönköping International 
Business School  


Företagsekonomi/Turismvetenskap: Rolf Solli, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås  


Journalistik: Lars-Åke Engblom, professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap, 
Högskolan i Jönköping  


Socialt arbete: Lars Svedberg, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal högskola 


NATURVETENSKAPER OCH TEKNIK 


Miljövetenskap: Semida Silveira, ordförande, professor i Energy Systems Planning, Kungliga 
Tekniska Högskolan  


Miljövetenskap/Övrig naturvetenskap: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, 
Stockholms universitet  


Medieteknik: Lena Trojer, professor i ICT and Gender Research, Blekinge Tekniska Högskola 
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GENOMFÖRANDE 


INDELNING AV FORSKNINGEN I UTVÄRDERINGSENHETER 


Baserat på en kartläggning av årsarbeten utförda av forskare inom högskolans olika ämnen 
identifierades 25 utvärderingsenheter i stort utgående från en traditionell uppdelning i 
ämnesdiscipliner. Detta fick till följd att integrativa forskningsmiljöer som till exempel CBEES 
och förvaltningsakademin inte blev egna utvärderingsenheter. De 25 utvärderingsenheterna 
delades upp på fyra utvärderingspaneler som i stort korresponderade med högskolans fyra 
institutioner: Institutionen för historia och samtidsstudier (HSS), Institutionen för kultur och 
lärande (IKL), Institutionen för samhällsvetenskaper (ISV) samt Institutionen för 
naturvetenskap, miljö och teknik (NMT). 


Indelning i utvärderingsenheter och paneler: 


Humaniora A Humaniora B N/T Samhällsvetenskap 


(HSS) (IKL) (NMT) (SAM) 


    


Arkeologi Engelska Medieteknik Företagsekonomi 


Etnologi Estetik Miljövetenskap Journalistik 


Historia Filosofi  Nationalekonomi 


Idéhistoria Genusvetenskap  Socialt arbete 


Religionsvetenskap Konstvetenskap  Sociologi 


 Litteraturvetenskap  Statsvetenskap 


 MKV  Turismvetenskap1 


 Pedagogik   


 Praktisk kunskap   


 Retorik   


 Svenska   


  1Ingår i Institutionen för NMT 
 


 


UNDERLAG FÖR UTVÄRDERARE 


Samtliga medlemmar i panelen deltog i ett möte med representanter från högskolans ledning, 
intuitionsledningar och respektive ämne under september och oktober 2015. Telefonmöte 
med styrelsemedlemmar av Östersjöstiftelsen (ÖSS) har avhållits 30 september 2015, och 
stiftelsen har även tillhandahållit diverse utvärderingsmaterial rörande den egna 
verksamheten. 


Inom varje panel har slutrapporten cirkulerat bland och kommenterats av samtliga 
panelmedlemmar. 
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Respektive panels utvärdering baseras på dels lärosätets och det specifika områdets egen 
beskrivning av verksamheten, dels kvantitativa uppgifter från densamma. 


I självvärderingen ingick information om: 


• Forskningsprofil 
• Forskningsanknytning 
• Curricula vitae för de ingående forskarna 
• Anknytning till Östersjöprofilen 
• Större externa anslag 


I de kvantitativa uppgifterna ingick information om: 


• Forskningsfinansiering 
• Forskande personal 
• Årsarbeten forskning per område/ämne 
• Publikationsvolym och publikationskanaler 


För att ge utvärderarna en inblick i ämnets publiceringsmönster tillhandahölls statistik över 
publikationsvolym, språk, indexering i Web of Science (data levereras från Thomson Reuters) 
och Scopus, publikationstyper och publikationskanaler. Statistiken syftade till att ge 
övergripande information om det utvärderade ämnets produktivitet och 
publiceringsmönster. Statistiken gav också möjlighet att sätta produktionsvolym i relation till 
både personalvolym och finansieringsvolym. I syfte att bedöma ämnets genomslag i 
forskarsamhället har citeringsanalyser utförts på de ämnen som har tillräckligt många 
publikationer indexerade i Web of Science. Ämnena sammanställde även samlade 
publikationslistor som utvärderarna fick ta del av. Forskningskvalitet bedömdes genom 
utvärderarnas läsning av ett utvalt antal publikationer. Som underlag för 
kvalitetsgranskningen ingick här ett begränsat antal publikationer från perioden 2009-2014 
som ämnena själva valt att rekommendera, max 10 publikationer. För området 
miljövetenskap och övrig naturvetenskap ingick 16 nominerade arbeten. Vissa 
publikationstyper kunde ämnena nominera för läsning av panelerna, totalt utgjorde dessa 
2289 publikationer för perioden 2009-2014. Av dessa nominerades 256 för läsning av de 
sakkunniga vilket innebar en täckningsgrad på drygt tio procent av den totala vetenskapliga 
produktionen för perioden. 


Två delvis överlappande sammanställningar av antal publikationer och publikationsmönster 
registrerade i databasen DiVA för perioden 2009-2014 utgjorde det bibliometriska underlaget 
för utvärderingen. Den ena sammanställningen gällde de forskare som var anställda vid ämnet 
i oktober 2014 oavsett tidigare anställning under 2009-2014. Detta underlag gav en 
uppfattning om forskningen vid ämnet och om framtida potential. Det andra underlaget 
gällde publikationer producerade av forskare verksamma vid Södertörns högskola under 
perioden 2009-2014 oavsett om de fortfarande var anställda i oktober 2014. Detta underlag 
visar en bild av den historiska produktiviteten vid ämnet. Bibliometriskt underlag i form av 
citeringsanalys togs endast fram för de ämnen som hade fler än 20 fraktionerade 
publikationer i databasen WoS för perioden 2009-2014. 20 fraktionerade publikationer inom 
en utvärderingsenhet anges som en miniminivå för citeringsanalys av Vetenskapsrådet. 
Citeringsanalys beställdes från Kungliga tekniska högskolans bibliotek.  
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UTVÄRDERINGSKRITERIER 


Expertpanelerna erhöll material med ovanstående självvärdering och övrig information från 
högskolan. För den sammantagna bedömningen föreslogs därefter att följande 
kvalitetsaspekter beaktades vid bedömningen av ämnenas forskningsmiljöer: 


• Vetenskaplig produktion, produktivitet, tillförlitlighet  
• Nytänkande och originalitet  
• Betydelse för forskningsfältet på nationell och internationell nivå  
• Samarbeten inom ämnet och mellan ämnen på högskolan  
• Forskningens aktuella fokus, utvecklingspotential och möjligheter till förnyelse  


De sakkunniga instruerades att disponera sina granskningsrapporter enligt följande mall: 


• En inledande allmän bedömning: en kort beskrivning av intrycket av forskningen i 
ämnet och dess forskargrupper. Vari ligger styrkor, svagheter, möjligheter och risker i 
ämnets forskning?  


• Kvaliteten på forskningen: Här kommenteras den vetenskapliga kvaliteten och 
tillämpbarheten av forskningen. Här beskrivs också forskningens nytänkande och 
originalitet. 


• Forskningsmiljön kommenteras i avseende på sammansättning av forskare (senior, 
junior, doktorand etc.), samarbeten inom ämnet, samarbeten inom högskolan, 
ledarskapet inom ämnet. Kommentera kvaliteten i infrastrukturen. Här kommenteras 
även ekonomi och tillgängliga resurser. Kommentera forskarutbildningens relation till 
forskningsmiljön. Bedöm betydelsen med hänsyn till mångvetenskaplig forskning, 
koppling till lärarutbildningen samt Östersjö- Östeuropaforskning. 


• Kommentera internationella respektive nationella samarbeten, kontakter och 
nätverk, samt om kvaliteten i dessa. Beskriv den regionala samverkan. 


• Ge synpunkter på utvecklingsmöjligheter och förslag till riktning för framtida 
forskningssatsningar. Poängtera särskilt om ni upptäcker outnyttjade möjligheter eller 
unika chanser. Ge förslag till åtgärder i syfte att stärka forskningens kvalitet. 


• Övriga utlåtanden. 


 


RESULTAT 


Till utlåtandena kopplades ett betyg som sattes av utvärderarna utgående från en femgradig 
skala från A (excellent), B (mycket bra), C (bra), D (tillfredsställande) till E (otillfredsställande). 
Betygen kunde modifieras med halvsteg. Varje betygssteg omfattade en bedömning av fem 
särskilt utpekade kvalitetsområden (se bilaga 1 för en beskrivning av betygsskalan): 


1. Forskningsmiljöns bedömda vetenskapliga kompetens på nationell och internationell 
nivå inom delar av området. Graderad från internationell spetskompetens till 
otillfredsställande med för få disputerade. 


2. Omfattning och typ av vetenskaplig produktion i relation till miljöns storlek. (Här togs 
hänsyn till en skillnad mellan ämnenas traditioner). 


3. Vetenskapligt nätverk, internationellt, nationellt och inom SH, och medverkan i det 
vetenskapliga samtalet inom dessa nätverk.  
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4. Förmåga att få externfinansierad forskning, särskilt från grundforskningsfinansiärer.  
5. Forskningsmiljöns bidrag till nationell och regional utveckling. 


Nedan redovisas översiktliga resultat samt en tabell med betygen för varje utvärderat ämne. 
För en mer detaljerad resultatredovisning och resonemang kring betygsgrunder hänvisas till 
den ämnesvisa genomgången i avsnittet längre fram, samt till utvärderingspanelernas 
rapporter (se bilaga 3). 


ÄMNE INST PANEL BETYG 


Arkeologi HSS HumA B 


Engelska IKL HumB D 


Estetik IKL HumB B+ 


Etnologi HSS HumA B 


Filosofi IKL HumB A 


Företagsekonomi Sam Sam C- 


Genusvetenskap IKL Humb A 


Historia HSS HumA C+ 


Idéhistoria HSS HumA A 


Journalistik Sam Sam C 


Konstvetenskap IKL HumB A 


Litteraturvetenskap IKL HumB C 


Medieteknik NMT NT C 


Miljövetenskap NMT NT C 


MKV IKL HumB A 


Nationalekonomi Sam Sam C- 


Pedagogik IKL HumB B 


Praktisk kunskap IKL HumB B 


Religionsvetenskap HSS HumA B 


Retorik IKL HumB C 


Socialt arbete Sam Sam E 


Sociologi Sam Sam B- 


Statsvetenskap Sam Sam C+ 


Svenska IKL HumB B 


Turismvetenskap NMT Sam E 


 


Betygen ska främst ses som en sammanfattning av utvärderarnas bedömning, i tabellen ovan 
anges betygen även med halvsteg som indikerar i vilken grad ämnet ansågs uppfylla 
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kriterierna för en viss betygsnivå. Av utvärderarnas rapporter framgår att betygen i många fall 
i hög grad beror på utvärderarnas bedömning av de lästa arbetena medan bibliometriska 
indikatorer och förmågan att dra in externa anslag har spelat en något mindre roll.  


I den presentation som följer får varje utvärderat ämne en sammanställning av olika 
kvalitetsfaktorer. Det finns dock några generella karaktäristika som kommenteras 
genomgående i utvärderingarna, och de är: 


• kvalitet på publikationer och avhandlingar 


• vetenskapligt nytänkande 


• teoretiskt nyskapande 


• publiceringar/genomslag (antal och kategori) och publiceringsmönster 


• externa medel 


• seminariekultur 


• kvalitet på forskningsmiljö  


• ämnets personsammansättning (kön, ålder, personalkategorier) 


• lyckosamma/strategiska rekryteringar 


• ”kritik massa” 


• forskningssamverkan inom och mellan institutioner  


• och Östersjöprofilering (se del III). 


Betygen är framförallt till för att underlätta en övergripande analys av sambandet mellan den 
bedömda forskningskvaliteten och olika kvantitativa faktorer samt att i viss mån öka 
jämförbarheten mellan SER2015 och liknande forskningsutvärderingar vid andra lärosäten. 


 


ÖVERGRIPANDE ANALYS 


Totalt ingick 25 ämnen i forskningsutvärderingen. De olika forskningsämnena har också olika 
traditioner och metoder för att publicera och sprida resultaten av forskningen. Dessa 
olikheter bör beaktas vid lärosätesövergripande forskningsutvärderingar och en styrka med 
den ”peer-review” baserade metod som valts för SER2015 är att granskningen utförts av 
experter som är väl förtrogna med specifika förutsättningar och ämnestraditioner och hur 
sådan forskningsmiljöer vanligtvis är uppbyggda. Dock är denna utvärderingsmetod beroende 
av en persons samlande erfarenhet och värderingar vilket i någon mån bör ha motverkats av 
att granskningspanelerna var sammansatta av näraliggande ämnen som inom sig träffats och 
diskuterat samt läst och kommenterat varandras utlåtanden. 


De utvärderade forskningsmiljöerna har haft olika ekonomiska förutsättningar för 
forskningsverksamheten, särskilt i fråga om relationen mellan uppdrag inom forskning och 
utbildning. Dessa olikheter belyses i de följande diagrammen och sätts sedan i relation till 
utfallet vid bedömningen av forskningskvalitet. Diagrammet i (figur 1) visar volymen av 
forskningsmedel per institution för perioden 2011-2014 uppdelat på olika finansieringskällor. 
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Figur 1. Forskningsmedel intäktsvolym, fördelning per institution 2011-2014. 


I figuren nedan framgår även andelen medel från Östersjöstiftelsen som ämnena erhållit i 
form av forskningsprojekt beviljade efter ansökningsförfarande. Uppdelat på 
finansieringskällor och ämne ser fördelningen ut så här för 2014:  
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Figur 2. Forskningsmedel uppdelat i olika anslag och bidragsformer. Direkta medel till ämnena från ÖSS utgörs 
främst av lönemedel till doktorander och forskare (t.ex. professorsprogrammet och BEEGS-doktorander).  


En hög andel av forskningsmedlen till ämnena är i form av projekt som söks i konkurrens från 
olika forskningsfinansiärer och där med utgör en jämförelsevis mindre stabil form av 
finansiering. Relationen mellan graden av projektfinansiering från ÖSS och från övriga 
forskningsfinansiärer till exempel VR och RJ framgår av figur (3) där bubblornas storlek 
avspeglar volymen på totala forskningsmedel: 
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Figur 3. Andelen projektmedel från ÖSS och övriga forskningsfinansiärer av de totala forskningsmedlen för 
2014. Storleken på bubblorna relaterar till de totala forskningsmedlen (jfr figur 2). 


En faktor som ofta orsakar diskussioner i samband med utvärderingar av forskningskvalitet är 
den självklara effekten av en ojämn fördelning av forskningsresurser inom ett lärosäte. 
Mindre forskningsmiljöer med låga intäkter av forskningsmedel har en självklar nackdel 
gentemot större miljöer med stora forskningsintäkter. Men sambandet mellan 
forskningskvalitet och resurser är inte entydigt och i SER2015 gavs en tydlig instruktion till 
utvärderarna att sätta olika volymberoende kvalitetsindikatorer i relation till 
forskningsmiljöns storlek. Sådana volymberoende indikatorer beror till stor del av antal 
forskningsaktiva personer, till exempel antal publikationer eller antal externfinansierade 
projekt kan förväntas vara fler i större än i mindre miljöer. SER2015 visar inget samband 
mellan antalet forskare inom de olika ämnena och de betyg utvärderingen resulterade i. 
Tvärtom finner man både mindre och större miljöer bland de med de högsta betygen. Som 
förväntat finns det ett ganska tydligt men avtagande samband mellan betyg och 
forskningsmedel i relation till ämnets totala medel från både forskning och utbildning (figur 
4). Det framgår även att ämnen med hög andel via forskning, mer än 30 %, i genomsnitt har 
högre betyg i utvärderingen av forskningskvaliteten. Forskningsmiljön tycks behöva nå en 
kritisk massa i förhållande till utbildningsverksamheten för att ge förutsättningar för 
högkvalitativ forskning. Denna svårighet att kombinera forskning och utbildningsverksamhet 
inom ämnen med många studenter är en ofta förekommande observation i 
forskningsutvärderingar och framförs i några av rapporterna och självvärderingarna i 
SER2015. 
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Figur 4. Sambandet mellan betyg och andelen forskningsmedel i relation till utbildningsmedel för år 2014. 
Storleken på symbolerna anger antalet forskare (lektorer och professorer) i de olika miljöerna och färgerna 
anger institutionstillhörighet. 


Betygen i forskningsutvärderingar är ofta även beroende av skillnader i produktion av antalet 
publikationer mellan olika forskningsmiljöer. Men som kan ses i figuren ovan visar SER2015 
inget samband mellan antalet forskare i miljön och det finns inte heller ett samband mellan 
antalet publikationer och betyg i vår utvärdering. Däremot finner vi i SER2015 att ämnen med 
höga betyg i genomsnitt har en högre publikationstakt med många publikationer per forskare 
och år. Dock finns det inget samband mellan ämnets betyg och publikationstakten av 
refereegranskade artiklar. Formerna för publicering via olika kanaler skiljer sig åt mellan olika 
ämnen och så även behovet att publicera sig via refereegranskade artiklar. Det är också så att 
publiceringstakten är beroende av andelen forskningsmedel i relation till medel via utbildning 
till ämnena. Ämnen med en hög andel forskningsmedel har en betydligt högre 
publikationstakt per forskare och år (figur 5).  
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Figur 5. Ämnenas publikationstakt beräknad per antalet forskare/lärare under perioden (2009-2014) i relation 
till andelen forskningsmedel för 2014. Alla vetenskapliga publikationskanaler sammanräknade och alla 
forskare/lärare inom ämnet. 


I och med den höga forskningsaktiviteten vid Södertörns högskola inom humanioraämnen 
och näraliggande samhällsvetenskapliga ämnen med klar anknytning till humanistiska 
perspektiv och traditioner där internationella databaser som WoS och Scopus har en 
bristfällig täckning, får lärosätets publikationer en låg synlighet i databaserna för många 
ämnen, i medeltal för hela lärosätet ca 15 % av alla publikationer 2009-2014 (figur 6).  


Detta har konsekvenser för tilldelningen av forskningsresurser till lärosätet, på grund av den 
indikatorbaserade modellen som räknas fram på basis av citeringar och publiceringar och som 
i ökande utsträckning påverkar den statliga fördelningen av basanslag till forskning. För 
närvarande omfördelas 10 % av statens samlade basanslag för forskning baserat på detta 
bibliometriska index och 10 % utifrån förmågan att konkurrera om externa anslag. Stark kritik 
mot denna modell för omfördelning av basanslaget har framförts, inte minst på grund av dess 
brist på transparens och beroende av enstaka högt citerade publikationer, särskilt inom hum-
sam-områdena. Vetenskapsrådets föreslagna förändringar (se Vetenskapsrådet, svar på 
regeringsuppdrag U2016/01350/F) kan i viss mån dämpa dessa effekter i beräkningsmetoden 
för bibliometriskt index, genom att bland annat övergå till att räkna antalet högciterade 
artiklar. Det nya förslaget utgår även fortsättningsvis från citeringar i WoSsom ger negativa 
effekter för värderingen av publikationer inom hum-sam området. Inte bara tilldelningen av 
det statliga basanslaget för forskning påverkas av våra publikationers synlighet i databaser 
utan även olika forskningsfinansiärer förväntas att i ökande grad använda sig av 
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publikationsindikatorer baserade på databaser vid olika former av anslagstilldelning och 
riktade utlysningar. Här följer en illustration av synligheten i Web of Science för de 
utvärderade forskningsämnena: 


 


Figur 6. Ämnenas synlighet (i form av indexering) i Web of Science (WoS) under 2009-2014. Data hämtat från 
DiVA. 
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DEL II 


ÄMNESPRESENTATIONER 


I förutsättningarna för panelernas arbete med utvärderingarna ingår kvalitetsbedömningen 
av ämnenas publikationer. Här följer en sammanfattande introduktion av de olika ämnenas 
forskningsprofiler och sedan enligt repeterat mönster tre rubriker: bibliometrisk profil, 
publikationer fördelade på publikationstyp och en översikt av publiceringsmönster.  


Uppgifterna om undervisande personal är hämtade ifrån resurslista Primula 2014-10-01. 
Varje individ är räknad en gång. 


För statistik och publiceringsanalys ansvarar Camilla Hertil Lindelöw, biblioteket.  


HUMANIORA A 


ARKEOLOGI 


I anslutning till arkeologiämnet bedrivs en mångfacetterad forskningsverksamhet. 
Arkeologiämnets fokus på forskning i samverkan med aktörer utanför akademin (som t ex 
länsstyrelser, museer, Riksantikvarieämbetet, företag och industri) är stark.  


Södertörns högskola är idag vidare det enda akademiska lärosätet i Sverige där det bedrivs 
utbildning och forskning inom marinarkeologi. Ämnet har en betoning på vetenskaplig 
teoretisk diskussion. En viktig del av institutet MARIS verksamhet är att vara engagerad i 
mångvetenskapliga samarbeten med andra discipliner, centrumbildningar, näringsliv etc. 
gällande maritim forskning och teknikutveckling.  


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Arkeologi har under perioden 2009-2014 skrivit 31 publikationer, varav 
lika många artiklar som kapitel. Ungefär tre fjärdedelar av publikationerna är skrivna på 
svenska. De enstaka granskade artiklar som skrivits finns till stor del indexerade i 
internationella databaser som Scopus och Web of Science. Detta gäller inte för övriga 
publikationstyper men är heller inte att vänta då databaserna först och främst indexerar 
tidskriftsartiklar. 


1 professor, 1 docent, 1 lektor (10 %). 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


3 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 3 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Antal vetenskapliga publikationer  31 st 
Fraktionerat antal publikationer  20,6 st 
Språk  
     engelska 26 % 
     svenska 74 % 
     andra 0 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 67 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 6 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 100 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 10 % 
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ETNOLOGI 


Etnologiämnets forskningsfält kan länkas till följande inriktningar, perspektiv och begrepp: 
mångvetenskaplighet, maktkritiska perspektiv (postkolonial teori, genus, diskursteori, 
postmarxism), Östersjö- och Östeuropaforskning, transnationalism, medicinsk humaniora och 
sociala rörelser. Ur denna breda forskning kan vi urskilja två huvudspår i den aktuella 
forskningsprofilen: medicinsk etnologi och sociokulturella effekter av den transnationella 
ekonomin i Östersjöregionen. Inom ramen för den medicinsk-etnologiska profilen undersöks 
hur patienter och vårdpersonal förhåller sig till och hanterar den ökade mängden av genetisk 
information som idag finns att tillgå. Effekterna av den nya medicinska teknologin vitrifiering 
– en typ av nedfrysningsprocess som ger nya möjligheter att effektivt frysa ned och tina upp 
mänskliga äggceller i fertilitetsbevarande syfte – ger upphov till frågor, särskilt i relation till 
kulturella föreställningar om kvinnors reproduktiva åldrande. Med anknytning till det andra 
huvudspåret finns det mångvetenskapliga projektet Global kapitalism och vardagliga 
motståndsformer i gränssnittet mellan Öst och Väst som engagerat forskare från etnologi och 
sociologi under en lång period, från 2007 till nutid. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Etnologi har under perioden 2009-2014 skrivit 70 publikationer. Ämnet 
Etnologi publicerar i ungefär lika stor grad artiklar som i kapitel. Större delen av artiklarna är 
granskade. Det vanligaste språket är svenska, men ämnet publicerar sig också till stor del på 
engelska och även en mindre andel andra språk. Av de granskade artiklarna finns en mindre 
andel representerade i de internationella databaserna Scopus och Web of Science. De 
vanligast förekommande publikationskanalerna är svenska kanaler. 


1 professor, 4 docenter, 4 lektorer (varav 1 på 55 %). 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


8 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 8 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 70 st  
Fraktionerade publikationer 66,5 st 
Språk  
     engelska 37 % 
     svenska 56 % 
     andra 7 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 32 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 13 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 42 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 14 % 
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HISTORIA 


Forskningen inom ämnet historia och Samtidshistoriska institutet, SHI, har en profil i 
skärningspunkten mellan kulturhistoria och socialhistoria, med speciellt fokus på klass, genus 
och etnicitet samt media. Forskningen rör sig också i hög grad i skärningspunkten mellan öst 
och väst i komparativa studier eller med fokus på utvecklingen i Östersjöregionen. Utifrån 
detta har det internationella och transnationella perspektivet successivt blivit alltmer 
framträdande inte minst inom SHI, ett centrum där historiker samarbetar med företrädare 
för andra discipliner, i synnerhet med bakgrund i samhällsvetenskaperna. Ett markant inslag 
i forskningsprofilen har varit att stärka det mångvetenskapliga perspektivet och mer 
systematiskt fördjupa diskussionen och utveckla samarbetet över ämnesgränserna. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Historia har under perioden 2009-2014 skrivit 332 publikationer. Ungefär 
hälften av publikationerna utgörs av kapitel. Näst vanligast är tidskriftsartiklar, där merparten 
är granskade.  Nästan hälften av publikationerna är skrivna på engelska och knappt en 
femtedel på andra språk. En mindre del av de granskade artiklarna finns indexerade i de 
internationella databaserna Scopus och Web of Science. De mest vanliga 
publikationskanalerna är svenska. Den vanligast förekommande tidskriften, Historisk 
Tidskrift, indexeras i Web of Science. 


5 projektforskare (varav 4 på lägre omfattning, 10 %, 25 %, 2 personer på 50 %), 6 lektorer 
(varav 2 på lägre omfattning 73 %, 75 %), 9 docenter (varav 3 på lägre omfattning, 1 på 50 %, 
2 på 60 %), 10 professorer. 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


29 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 30 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 332 st  
Fraktionerade publikationer 306,3 st 
Språk  
     engelska 45 % 
     svenska 37 % 
     andra 18 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 14 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 7 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 23 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 4 % 
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IDÉHISTORIA 


Vid Södertörns högskola har forskningen inom ämnet idéhistoria i huvudsak fem inriktningar: 
samtidens idéhistoria, Östersjö- och Östeuropaforskning, utbildningshistoria, filosofihistoria 
och kultur- och mediehistoria. Den politiska dimensionen löper genom alla dessa fem 
inriktningar eller kluster.  


Ämnet har forskning dels om 1800-och 1900-talets svenska och europeiska nationsformering 
och dels om relationen mellan monumentkultur och politisk-symboliska praktiker, sexual- och 
abortdiskurser under svensk efterkrigstid, socialreformrörelser under tidigt 1900-tal och 
Sverigebilder utomlands, hegeliansk marxism, samt forskning om kosmopolitism och 
fredstänkande. Inriktningen mot Östersjö- och Östeuropaforskning är stark.  


Den filosofihistoriska inriktningen företräds genom forskning kring Hume, Hegel, Gadamer, 
Arendt och Kant. Exempel på utbildnings- och pedagogikhistoria återfinns inom forskningen 
om tysk utbildningshistoria, bildning, pedagogik- och universitetshistoria, och om 
interkulturella idétraditioner. Vid sidan av samtidsinriktningen har under senare år forskning 
kring äldre perioder ökat, genom den forskning som bedrivs om 1700-talets och det tidiga 
1800-talets konsumtionshistoria liksom forskning om pedagogiska debatter under 1700-talet. 
Arbetet med medieteoriernas historia inom ämnet hör också hit. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Idéhistoria har under perioden 2009-2014 skrivit 160 publikationer. 
Ungefär hälften av publikationerna utgörs av kapitel. Näst vanligast är tidskriftsartiklar, där 
merparten är granskade. Nästan två tredjedelar av publikationerna är skrivna på svenska, den 
resterande tredjedelen är skriven på engelska. Runt en tredjedel av artiklarna är indexerade i 
de internationella databaserna Scopus och Web of Science. De vanligaste 
publikationskanalerna är svenska kanaler. 


1 lektor, 6 docenter, 2 professorer. 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


10 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 10 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 160 st  
Fraktionerade publikationer 144,6 st 
Språk  
     engelska 34 % 
     svenska 63 % 
     andra 3 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 30 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 7 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 35 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 6 % 
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RELIGIONSVETENSKAP 


Religionsvetenskapen vid Södertörns högskola forskar om religion som ett samhälleligt och 
kulturellt fenomen, med ett akademiskt, icke-konfessionellt och reflekterande 
förhållningssätt.  


Ämnet beskriver, analyserar och tolkar olika religiösa åskådningar, uttryck och praktiker på 
sätt som förenar samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Forskningen fokuserar 
på religionens plats i samtiden – i Sverige, Östersjöområdet och globalt. Det finns fyra 
empiriska områden som forskningen koncentreras kring:  


(1) Samtida Islam 


(2) Samtida Protestantism  


(3) Samtida spiritualism och sekularitet 


(4) Inter-religiösa relationer 


Forskningsområdena har vissa återkommande tematiska betoningar: religiös socialisering och 
utbildning är en sådan betoning, en annan är väckelserörelser och fokus på religion i 
vardagslivet. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Religionsvetenskap har under perioden 2009-2014 skrivit 125 
publikationer. Majoriteten är skrivna på svenska, resten på engelska. Mer än hälften av 
publikationerna består av kapitel, ca en tiondel består av granskade tidskriftsartiklar. Ungefär 
hälften av artiklarna återfinns indexerade i de internationella databaserna Scopus och Web 
of Science. De vanligast förekommande publikationskanalerna är en blandning av lokala och 
internationella kanaler. 


3 projektforskare (35 %, 50 %, 75 %), 4 lektorer, 2 docenter, 1 kallad professor, 2 professorer. 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


10 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 12 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 125 st  
Fraktionerade publikationer 111,8 st 
Språk  
     engelska 44 % 
     svenska 56 % 
     andra 0 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 47 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 6 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 53 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 7 % 
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HUMANIORA B 


ENGELSKA 


Lärarna i engelska vid Södertörns högskola forskar i såväl språkvetenskap som 
litteraturvetenskap samt kultur. Den språkvetenskapliga forskningen undersöker olika 
sorters språkbruk, codeswitching mellan svenska och engelska, övertalningsstrategier i 
religiösa texter och forskning om språk och kön från olika perspektiv i klassrummet. 


På den litterära sidan finns forskning om postkolonial litteratur och teori, 
minoritetsdiskurser, genusstudier, kulturstudier samt kritisk kulturteori. Forskning i samtida 
amerikansk litteratur och kultur, med inriktning på multikulturalitet, ras och etnicitet, det 
gotiska i litteratur och film, och kvinnliga författare i den polska diasporan och forskning om 
självbiografier är ytterligare forskningsinriktningar. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Engelska har under perioden 2009-2014 skrivit 38 publikationer. De 
skriver mest artiklar, men även kapitel. En mindre andel av publikationerna återfinns i de 
internationella databaserna Scopus och Web of Science. Då dessa främst indexerar 
tidskriftsartiklar redovisas andelen för dessa också. Även här indexeras en mindre andel av 
de granskade artiklarna i dessa databaser. De vanligaste förekommande 
publikationskanalerna är engelskspråkiga, vilket stämmer överens med att nästan 90 % av 
ämnets publikationer är skrivna på engelska. 


7 lektorer (35 % och 40 %), 1 docent, 1 professor. 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


 







27 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


6 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 9 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


 


  


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 38 st  
Fraktionerade publikationer 33 st 
Språk  
     engelska 89 % 
     svenska 11 % 
     andra 0 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 33 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt 
antal) 


16 % 


Andel granskade art i Scopus (av gr art) 44 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 11 % 
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ESTETIK 


Ämnet estetik har en bred och internationellt präglad forskningsprofil. Inriktningen spänner 
från den filosofiska estetikens historia, över epok- och mentalitetsinriktade studier, till 
samtidsrelaterade undersökningar av enskilda begrepp, strömningar, konstarter och verk. 
Tonvikten ligger på den modern epoken, från 1700-talet och framåt, och främst de 
skandinaviska, engelsk-, fransk- och tysktalande områdena. 


Genomgående kontextualiseras forskningsmaterialet inte bara filosofi- och 
begreppshistoriskt, utan även medie-, teknik- och kulturhistoriskt. Teoretiska och 
metodologiska förbindelser finns även till retorik, museipedagogik, arkitekturhistoria, 
teologi och psykoanalys. 


Bibliometrisk profil: 
Forskare vid ämnet Estetik har under perioden 2009-2014 skrivit 39 publikationer. Största 
delen utgörs av ensamförfattade kapitel. Ungefär hälften av publikationerna är på engelska. 
Nästan en fjärdedel av publikationerna publiceras på ett annat språk än svenska eller 
engelska. Bland ämnets vanligast förekommande förlagskanaler finns flera länder 
representerade. Trots detta är ämnet inte väl representerat i de internationella databaserna 
Scopus och Web of Science, vilket beror på att dessa i första hand indexerar 
tidskriftsartiklar. 


2 professorer (varav 1 på 50 %), 1 docent (80 %) 


2 lektorer (varav 1 på 25 %) 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


4 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 5 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 39 st  
Fraktionerade publikationer 36,8 st 
Språk  
     engelska 49 % 
     svenska 28 % 
     andra 23 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 20 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 5 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 20 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 5 % 
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FILOSOFI 


Filosofi har från början byggts upp och utvecklats med en tydlig profil mot så kallad 
”kontinental filosofi” inom såväl grundutbildning som forskning. Som enda institution i 
Sverige har ämnet systematiskt utvecklat en forskningsexpertis på detta område och är idag 
ett internationellt erkänt centrum för denna inriktning.  


Tematiskt ligger fokus på frågor om subjektivitet, erfarenhet, och historieteori, men också 
med en stark betoning på estetik, mötet mellan filosofi och konst, samt kritisk teori och 
politisk filosofi. Till den kontinentala filosofins utveckling hör också en pågående kritisk 
bearbetning och tillägnelse av filosofins historia. Inom ämnet tar det sig särskilt uttryck i 
forskningssatsningar på antikens filosofi (Herakleitos, Platon, Aristoteles), men även på 
rationalismen filosofi (särskilt Spinoza). Inom det RJ-finansierade projektet ”Tid, Minne, 
Representation” ryms totalt tretton olika discipliner som representerar samtliga större 
lärosäten i Sverige. Filosofiämnet har från början varit mycket aktivt i byggandet av den 
gemensamma forskningsmiljön som idag samlats i forskarutbildningsplattformen Kritisk 
kulturteori, och utifrån vilken flera av dess forskningsprojekt fortsätter att hämta 
samarbetspartner. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Filosofi har under perioden 2009-2014 skrivit 179 publikationer, till största 
delen kapitel med en författare. Runt en femtedel av produktionen består av artiklar där 
merparten är publicerade i tidskrifter utan granskningsförfarande. Runt 10 % utgörs av 
publikationer där forskare från ämnet är antologiredaktörer. Under perioden har även 12 
böcker utkommit. Drygt hälften av publikationerna är skrivna på engelska och det finns också 
en mindre andel skrivna på andra språk. Av de granskade artiklarna återfinns en del i de 
internationella databaserna Scopus och Web of Science, men merparten av publikationerna 
finns inte indexerade här. De mest använda publikationskanalerna utgörs av svenska kanaler. 


1 postdoktor, 2 projektforskare (varav 1 på 50 %), 3 lektorer (22 % och 53 %), 2 docenter, 4 
professorer. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


9 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 12 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 179 st  
Fraktionerade publikationer 167,5 st 
Språk  
     engelska 55 % 
     svenska 38 % 
     andra 7 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 33 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 4 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 40 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 5 % 
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GENUSVETENSKAP 


Ämnet har en tvärvetenskaplig karaktär som omfattar dels en rad humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv och metoder, dels forskning bedriven av forskare 
som själva doktorerat i ämnet genusvetenskap. Under årens lopp har en alltmer 
intersektionell och post/de-kolonial genusförståelse och forskningsinriktning utvecklats, 
vilken idag präglar forskningsprofilen. Inte minst ges utrymme åt forskning kring 
intersektionerna kön/sexualitet/rasifiering/kropp/geopolitik, samt kritisk historia och 
forskning kring kulturellt minne och feministiska medie- och teknologistudier.  


Den intersektionella och post/de-koloniala genusförståelsen och teoretiseringen genomsyrar 
ämnets forskning som både omfattar det förflutna och nutiden, både förhållanden i Sverige 
och globalt/transnationellt. Även områden som transfeminism, teori- och metodutveckling i 
relation till feministisk affektteori och känslornas politik, liksom inom queerteori och 
queerstudier, finns representerade inom ramen för genusvetenskapen på Södertörns 
högskola. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Genusvetenskap har under perioden 2009-2014 skrivit 84 publikationer. 
Ämnet publicerar sig mestadels i tidskrifter, där merparten av artiklarna är granskade. Kapitel 
utgör en tredjedel av publikationsmängden. Drygt hälften av publikationerna är skrivna på 
engelska, den andra delen på svenska. En mindre mängd av de granskade artiklarna indexeras 
i de internationella databaserna Scopus och Web of Science (en något större andel i Scopus). 
De vanligaste publikationskanalerna är en blandning av svenska och internationella kanaler. 


6 lektorer (varav 3 deltid 25 %, 71 % och 83 %), 1 docent, 3 professorer 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


7 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 10 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 84 st  
Fraktionerade publikationer 71,3 st 
Språk  
     engelska 57 % 
     svenska 43 % 
     andra 0 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 17 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 10 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 26 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 7 % 
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KONSTVETENSKAP 


Ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola har sin forskningsmässiga tyngdpunkt i 
konstvetenskap under den moderna epoken, från 1700-talet i Europa till en allt mer global 
samtid. Kollegiets forskning återfinns på ett i sig gränsöverskridande kunskapsfält, som 
bland annat omfattar konst- och arkitekturhistoria med fördjupningar inom konstteori, 
konstsociologi, fotografi och digital bild. Några särskilda profileringar gäller konstnärlig 
utbildning och forskning, historiografiska studier, feministisk konstforskning, museistudier 
och curatering, fotografi och digitala medier samt kulturarv och kosmopolitism och 
ekokritik. Här finns också ett mycket starkt fokus på modernitet, modernism, avantgarde, 
postmodernism och samtid. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Konstvetenskap har under perioden 2009-2014 skrivit 64 publikationer. 
Drygt hälften utgörs av kapitel medan artiklar står för ca en femtedel av publikationerna, 
hälften av dessa är granskade. Ungefär hälften är skrivna på svenska och andra hälften 
består till största delen av publikationer på engelska med några publikationer på andra 
språk. Av de få artiklar som producerats finns nästan hälften indexerade i de internationella 
databaserna Web of Science och Scopus. Ämnets vanligaste publikationskanaler är till 
största delen svenska. Den vanligast förekommande tidskriften, Konsthistorisk Tidskrift, 
finns indexerad i Web of Science. 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


6 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 7 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 64 st  
Fraktionerade publikationer 58,5 st 
Språk  
     engelska 45 % 
     svenska 52 % 
     andra 3 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 43 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 14 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 43 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 9 % 
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LITTERATURVETENSKAP 


Litteraturämnet har från början byggts upp med två tydliga profiler: ”Litteraturvetenskap med 
dramainriktning” och ”Litteraturvetenskap med genusinriktning”, det vill säga med inriktning 
mot feministisk litteraturteori och tolkning. Litteraturvetenskap på Södertörns högskola har 
systematiskt utvecklat en forskningsprofil inom dessa två områden.  


Litteraturvetenskap med genusinriktning har följt samma utveckling som genusvetenskap i 
övrigt med start i ett fokus på kvinnliga författare, för att sedan inkludera även 
maskulinitetsteori, queerteori och nu senast djurstudier, som med sitt posthumanistiska 
perspektiv kommit att bli en viktig del av genusteorin. Genusinriktningen har moderniserats 
och är en central, integrerad del av ämnet och som inte endast förhåller sig till genus utan 
också sexualitet, etnicitet, klass och djurstudier. Ett annat utmärkande forskningstema för 
litteraturvetenskapen på högskolan är exillitteratur. Ämnet håller också på att utveckla en 
didaktisk forskningsprofil utifrån det nära samarbetet med lärarutbildningen.  


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Litteraturvetenskap har under perioden 2009-2014 skrivit 30 
publikationer. Publikationerna består nästa uteslutande av lika stora delar kapitel och artiklar. 
Åtta av artiklarna är granskade och några av dessa återfinns också indexerade i de 
internationella databaserna Scopus och Web of Science. Hälften av publikationerna är skrivna 
på svenska, en tredjedel på engelska och resten på andra språk. De vanligaste förekommande 
publikationskanalerna är svenska. 


2 lektorer (1 på 60 %), 1 docenter, 1 professor. 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


4 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 4 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 30 st  
Fraktionerade publikationer 28,8 st 
Språk  
     engelska 33 % 
     svenska 50 % 
     andra 17 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 38 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 10 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 38 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 10 % 
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MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP 


Ämnet har en tydligt kulturorienterad och humanistisk profil, även om det också finns 
samhällsvetenskapliga inslag. Särskilt odlas historiserande perspektiv, där medieutvecklingen 
studeras i sin historiska kontext. Vid Södertörns högskola har medievetenskapens ökande 
intresse för medieringens grundläggande mekanismer och den medierade 
kommunikationens sociala, rumsliga och historiska sammanhang lagt grunden för den 
fördjupade samverkan med filosofiska och estetiska ämnesområden på högskolan. Teoretiskt 
finns inslag av medieetnografi, cultural studies, kritisk teori, offentlighetsteori, samt analyser 
av identiteter, genrer, medieindustrier och produktionsfält. Forskningen kännetecknas av ett 
icke-mediecentriskt perspektiv, vilket innebär att undersökningarna utgår från den utbredda 
närvaron av medier i vår vardag snarare än att fokusera på ett särskilt medium, format eller 
plattform. Aktuella vetenskapliga problemområden kan sammanfattas i några inbördes 
överlappande huvudteman:(1) Identitet: hur individuell och kollektiv självförståelse upprättas 
med hjälp av medier, i tolkande analyser av olika former av medietexter och därtill knutna 
narrativ, symboler och rumsliga miljöer. (2) Teknokultur: hur vardagliga praktiker, normer och 
beteenden utvecklas och upprätthålls genom kommunikationsteknologier, med tonvikt på 
digitala mediekulturer. (3) Historia: hur medier, publiker och medieproduktionskulturer 
förändras över tid samt hur medialiseringen påverkar historieförståelse, minne och 
temporalitet. (4) Makt: Hur samhälleliga strukturer, maktrelationer, värden och 
medborgarskap produceras, reproduceras och utmanas genom mediers organisation och 
innehåll. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Media- och kommunikationsvetenskap har under perioden 2009-2014 
skrivit 273 publikationer. Vanligast förekommande publikationstyp är kapitel (41 %) följt av 
artiklar (31 %, de flesta av dessa är granskade). Merparten är skrivna på engelska, ungefär en 
fjärdedel är skrivna på svenska och knappt en tiondel är skrivna på andra språk. En större 
andel av publikationerna finns indexerade i Scopus jämfört med Web of Science. De vanligaste 
publikationskanalerna är en blandning av svenska och internationella kanaler. 


1 affilerad forskare (0 %), 2 postdok, 4 projektforskare, (52 %, 53 %, 67 %, 83 %), 8 lektorer (3 
på lägre omfattning, 60 %, 65 %, 73 %), 7 docenter (60 %), 2 professorer. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


26 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 26 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 273 st  
Fraktionerade publikationer 230,4 st 
Språk  
     engelska 65 % 
     svenska 26 % 
     andra 8 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 34 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 10 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 53 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 15 % 
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PEDAGOGIK 


Ämnets nuvarande forskningsprofil utmärks av att ha bas i en humanistisk kunskapstradition 
(pedagogisk filosofi, historia och teori), men med ett samhällsvetenskapligt kunskapsintresse, 
och med inslag av pedagogisk psykologi. Forskningen bedrivs därmed främst utifrån 
humanistiskt och samhällsvetenskapligt baserad metodologi, som t.ex. diskurs- och 
textanalys, begreppsanalys, dekonstruktion, etnologiskt fältarbete, intervjustudier och 
komparativa studier. Idag omfattar pedagogikämnet vid lärosätet tre forskningsfält. Fälten 
kan beskrivas som distinkta genom att de adresserar specifika pedagogiska frågeställningar, 
samtidigt som de delvis överlappar varandra. 


1. Pedagogiskt förändringsarbete: relationer och praktiker. Inom detta fält bedrivs forskning 
som, med människans bildning och subjektivitet som utgångspunkt, fokuserar pedagogiska 
relationer och praktiker i olika kontexter. Pedagogiska relationer utmärks av att de både är 
intentionella och situations- och platsbundna, dvs. att lärande, fostran och undervisning sker 
med ett visst syfte och i specifika rumsliga och tidsliga kontexter. 2. Pedagogikens 
förutsättningar: teori och policy. Inom detta fält bedrivs forskning om utbildningens, 
uppfostrans och undervisningens teoretiska och policymässiga grunder. Pedagogisk teori 
studerar pedagogiska frågeställningar i historia och nutid genom att analysera, 
problematisera och utveckla dessa utifrån olika teoribildningar. Exempel på teorifokuserad 
pedagogisk forskning är allmändidaktik och ämnesdidaktik. Pedagogisk policy behandlar olika 
politiska viljeyttringar som rör utbildningssystems funktion, innehåll och målsättningar såväl 
som dess tillkomsthistoria och framtidscenarior. 3. Samtida pedagogiska utmaningar: 
globalisering och social rättvisa. Inom detta fält bedrivs forskning som specifikt lyfter fram 
utbildning och lärande i ett globalt och internationellt perspektiv. Här bedrivs studier som 
utgår ifrån att utbildning och lärande inte bara är beroende av lokala utan även av globala 
omständigheter. Makt, demokrati och konflikt är centrala teman, vilka belyses i relation till 
en tilltagande globalisering och ökad mångfald. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Pedagogik har under perioden 2009-2014 skrivit 113 publikationer. Drygt 
40 % av publikationerna utgörs av kapitel och 30 % av artiklar, merparten av dessa är 
granskade. Ungefär hälften är skrivna på engelska. En stor andel, 23,9 % är skrivna på andra 
språk än svenska och engelska. En stor skillnad mellan ämnets täckning i de internationella 
databaserna Scopus och Web of Science är tydlig, där 64 % av de granskade artiklarna 
indexeras i Scopus. De vanligaste förlagen utgörs av nordiska kanaler. 


7 lektorer (varav 3 lägre omfattning, 25 %, 54 %, 58 %), 2 docenter (35 %), 1 kallad professor, 
3 professor (15 %, 25 %) 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


13 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 14 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 113 st  
Fraktionerade publikationer 96,7 st 
Språk  
     engelska 47 % 
     svenska 29 % 
     andra 24 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 40 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 9 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 64 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 21 % 
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PRAKTISK KUNSKAP 


Det samtida arbetslivets snabba förändringar, med nya kunskaps- och effektivitetsideal och 
förändrade yrkesroller, har stått i fokus för forskningen inom den praktiska kunskapens teori. 
Ämnets inriktning är mellanmänskliga yrken med en humanistisk och kulturteoretisk 
ämnesprofil 


Tre mer profilerade teman låter sig skönjas om man betraktar den forskning som bedrivits 
inom ramen för ämnet sedan 2009. Det första handlar om läraryrkets samtida utmaningar 
och hur kunskapsbegreppet och lärandesituationen i skola och förskola bäst låter sig beskrivas 
och utvecklas. Identifierandet av en kris i den svenska skolan har gått hand i hand med krav 
på kunskapsutveckling och nya pedagogiska ideal som lärare i skola och förskola skall förhålla 
sig till, samtidigt som de förvaltar en praxistradition. Det andra handlar om den samtida 
medicinens och vårdens utveckling där en alltmer specialiserad och förfinad kunskap om 
kroppens funktioner ska förenas med ett möte med den sjuka människan, ett uppdrag som 
väcker många etiska frågor och kräver en humanistiskt orienterad kunskap som ett 
nödvändigt komplement till den medicinska specialiseringen. Det tredje handlar om ett 
kulturteoretiskt utforskande av relationen mellan människa och djur med en särskild emfas 
på yrkeslivet och utvecklingen av en ny ”hästkultur” i vår samtid. De tre 
forskningsinriktningarna förenas och utvidgas till andra relaterade fält genom gemensamma 
problemområden som rör bildningsbegreppet, existensfilosofi, kroppslighetens 
fenomenologi, empati, tolkningsteori och narrativa studier.  


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Praktisk kunskap har under perioden 2009-2014 skrivit 115 publikationer. 
Över hälften av publikationerna utgörs av kapitel, 65 st. Av de 15 granskade artiklarna 
återfinns alla indexerade i den internationella databasen Scopus. Drygt hälften av 
publikationerna är skrivna på svenska, resten förutom några få procent, är skrivna på 
engelska. Bland de vanligaste publikationskanalerna återfinns internationella tidskrifter samt 
lokala förlag. 


1 projektforskare (38 %), 3 lektorer, 4 docenter, 1 professor. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 
 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


9 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 10 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 115 st  
Fraktionerade publikationer 105,8 st 
Språk  
     engelska 42 % 
     svenska 54 % 
     andra 4 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 87 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 13 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 100 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 15 % 
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RETORIK 


Retorikämnets forskning har en tydlig mångvetenskaplig orientering. Gemensamt fokus för 
forskningen har varit att betrakta retoriken som kunskaps- och kommunikationsteori, och 
ämnet har under perioden prioriterat tre forskningsområden: 1) Retorik och politisk kultur i 
Norden 1600–1850, ett i sin helhet historiskt orienterat område med anknytning till 
högskolans inriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet. 2) Språk, demokrati och kunskap. 
Inom ramen för denna inriktning har en rad utbildningsvetenskapligt orienterade 
forskningsprojekt formulerats, som också har en koppling till Retorikkonsultprogrammet, 
liksom till högskolans lärarutbildning och högskolepedagogiska utvecklingsarbete. 3) Politik, 
retorik och nya medier där forskning kring argumentation, visuell retorik, retorik och 
demokrati, kunskap, förhandling, interkulturell retorik och parlamentarisk retorik bedrivs. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Retorik har under perioden 2009-2014 skrivit 12 publikationer. Dessa 
fördelar sig relativt jämnt på granskade artiklar, böcker och kapitel, samtliga skrivna på 
svenska. Publikationerna är inte indexerade i internationella databaser som Scopus och Web 
of Science. 


2 projektforskare (20 % resp 25 %), 4 lektorer (varav en 50 %), 1 docent, 1 professor 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


5 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 7 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 12 st  
Fraktionerade publikationer 11,5 st 
Språk  
     engelska 0 % 
     svenska 100 % 
     andra 0 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 0 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 0 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 0 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 0 % 
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SVENSKA 


Svenska har en tydlig forskningsprofil med sin inriktning på tillämpad språkforskning.  


Forskningsprofilen handlar allmänt om relationer mellan språk och samhälle och innefattar 
studier av hur tal och skrift används i olika sociala praktiker. Det finns tre huvudinriktningar 
inom profilen. Den första inriktningen tar sig an språk i arbetslivet, alltså hur tal och skrift 
används inom olika företag och organisationer, som vården, industrin, kommuner etc. 
Undersökningarna är kopplade till olika språksociala förändringar, som nya krav på 
skriftkompetens, maktasymmetrier i olika institutionella samtal eller hur 
organisationsförändringar påverkar de anställda. Den andra inriktningen, som delvis 
överlappar med den första, utgörs av kritiska språkanalyser med ideologiska förtecken. Det 
handlar ofta om genus och diskriminering och kan vetta både mot språkpolitik och mot den 
konkreta språkanvändningen i en social praktik, t.ex. hos polisen eller hos språkaktivister. 3. 
Den tredje inriktningen är didaktisk och tar sig an undervisningspraktiker i såväl förskolan, 
ungdomsskolan som högskolan. Här handlar det om hur historieundervisning eller 
svenskundervisning kan och bör utformas för att skapa lärprocesser eller om hur 
handledningssamtal på högskolan kan stötta studenters uppsatsskrivande.  


Andraspråksforskning ryms inom den första och tredje inriktningen. I flera projekt har 
andraspråkstalares språkbruk i arbetslivet undersökts. Inom den didaktiska inriktningen 
undersöks flerspråkiga klassrum. Ett annat projekt rör litteracitet i flerspråkiga familjer. 
Ämnet har också satsat på att forska om flerspråkighet och lärande i mellan- och högstadiet.  


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Svenska har under perioden 2009-2014 skrivit 74 publikationer. Ämnet 
har under perioden skrivit ungefär lika många granskade artiklar som kapitel samt en del 
konferensartiklar. Merparten är skrivna på svenska, resten på engelska förutom ett litet antal 
på andra språk. Av de granskade artiklarna återfinns drygt hälften indexerade i den 
internationella databasen Scopus, något färre i Web of Science. 


8 lektorer, 3 docenter, 1 gästprofessor (20 %) 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 
 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


10 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 12 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 74 st  
Fraktionerade publikationer 56,9 st 
Språk  
     engelska 31 % 
     svenska 68 % 
     andra 1 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 38 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 12 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 54 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 18 % 
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SAMHÄLLSVETENSKAP 


FÖRETAGSEKONOMI 


Studier av företag och företagande, på ett något mer allmänt plan, omfattar många olika 
aspekter vilket även märks i forskningen inom företagsekonomi på Södertörns högskola. Inom 
ämnet har specifikt två profilområden vuxit fram. Det ena är studier av dynamiska 
förändringar över längre tidsperioder inom entreprenörskaps- och innovationsfältet. Det 
andra är ledning och styrning av offentliga organisationer. Dessa områden knyter väl an till 
såväl utbildningar på grund och avancerad nivå samt de två centrumbildningarna ENTER 
forum och Förvaltningsakademin. Utöver detta har flertalet forskningsprojekt bedrivits 
utifrån studier av företag och företagande som håller på eller har potential att utvecklas till 
ytterligare profilområden.  


Forskningen med fokus på entreprenörskap och innovation innefattar dynamiska 
förändringsprocesser där företag startas och utvecklas samt där företagandet i branscher och 
i samhället förändras – till och med bidrar till att förändra. Företagsbegreppet innefattar i 
forskningen på Södertörns högskola såväl nya, små, växande, stora internationella 
kommersiella företag som andra typer av organisationer såsom kooperativ och andra typer 
av sociala organisationer/företag samt konst/kulturorganisationer. Globalisering och 
internationellt företagande är ett framväxande område där till exempel projekt om 
finansmarknaders organisering och så kallad medicinsk turism bedrivs. Varumärken, design 
av tjänster samt utvecklingen inom det som brukar kallas kulturella och kreativa näringar har 
belysts i olika projekt. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet företagsekonomi har under perioden 2009-2014 skrivit 178 publikationer, 
mestadels kapitel. Av artiklarna är merparten granskade. Ungefär hälften av publikationerna 
är skrivna på engelska. Ämnets granskade artiklar indexeras i mycket högre grad i Scopus än i 
Web of Science. Andelen indexerade i dessa databaser av det totala antalet publikationer är 
blygsam. De mest använda publikationskanalerna utgörs av svenska förlag. 


13 lektorer (varav en är på 75 %, 1 på 40 %, 1 på 50 %), 1 projektforskare, 4 docenter, 4 
professorer och 2 sen. professorer. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 
 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


26 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 31 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 178 st  
Fraktionerade publikationer 130,5 st 
Språk  
     engelska 52 % 
     svenska 46 % 
     andra 2 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 13 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 3 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 38 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 7 % 
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JOURNALISTIK 


Fokus på medieutveckling och dess följdverkningar samt internationella perspektiv utgör den 
huvudsakliga forskningsprofilen för journalistikämnet på Södertörns högskola. Forskningen 
kretsar kring fyra breda områden, som alla berör både journalistikens produktionsvillkor och 
journalistikens innehåll: 


Medieutveckling och journalistik: Detta område handlar om förändrade arbetsprocesser och 
nya publiceringsformer, t ex användning av sociala medier i arbetet, metoder och former 
inom datajournalistiken. Journalistisk yrkesroll och journalistutbildning: Detta område hänger 
ihop med det första, yrkesrollerna förändras snabbt i relation till medieutvecklingen. 
Journalistik i ett internationellt perspektiv: Detta område studeras i flera aktuella projekt, t ex 
olika länders bevakning av det pågående kriget i Ukraina. En annan del av området rör svenska 
massmedieföretags strategier i Baltikum och journalistiken förutsättningar i postkonflikt och 
post-kommunistiska länder.  Journalistik, identitet, makt och kultur: Detta breda område 
innehåller olika typer av forskning om journalistikens innehåll och uttrycksformer, t ex 
kulturjournalistikens utveckling, kvinnliga journalisters betydelse för utvecklingen av genrer 
och yrkesroll, konsumentjournalistikens framväxt samt bild- och formspråk i reklamens 
historia.  


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet journalistik har under perioden 2009-2014 skrivit 67 publikationer. Den 
största andelen av publikationerna utgörs av lika delar artiklar och kapitel. De flesta av 
artiklarna är granskade. Drygt hälften av publikationerna är skrivna på engelska, resten är 
skrivna på svenska förutom några enstaka publikationer skrivna på annat språk. När det gäller 
indexering i de internationella databaserna Web of Science och Scopus finns en mindre del i 
Web of Science och dubbelt så många i Scopus. De vanligaste publikationskanalerna utgörs 
till stor del av lärosäten. 


1 projektforskare (40 %), 5 lektorer, 1 docent, 1 professor 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


11 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 11 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 67 st  
Fraktionerade publikationer 55,5 st 
Språk  
     engelska 55 % 
     svenska 43 % 
     andra 2 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 10 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 4 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 20 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 7 % 
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NATIONALEKONOMI 


Inom ämnet bedrivs en mångsidig och bred forskning med en gemensam inriktning mot 
tillämpad nationalekonomi. Exempel på forskningsområden med aktiva projekt är 
utvecklingsekonomi, miljöekonomi, lönediskriminering och beslutsteori, industriell 
organisation, internationell ekonomi, tillväxt, penningpolitik och penningteori, 
entreprenörskap och offentlig upphandling.  


Ämnet har också forskning inom industriell organisation, särskilt konkurrens- och 
regleringsfrågor och offentlig upphandling, med tillämpningar på bl.a. välfärdsmarknader 
såsom äldreomsorg respektive läkemedels- och apoteksmarknader. Här ingå också forskning 
kring organisering av konkurrens- och regleringsmyndigheter, upphandling och 
konkurrensutsättning av välfärdstjänster, samt om prissättning av och konkurrens mellan 
generiska läkemedel. Fältet makroekonomi, särskilt penningpolitik och särskilt modern sådan 
med fokus på trovärdig prisstabilitet under kriser finns också representerat. Ett annat tema 
är utveckling och överlevnad av företag under olika makroekonomiska betingelser samt 
forskning om institutioner och makroekonomiska framsteg ur ett evolutionärt och 
ekonomisk-historiskt perspektiv, med specifika tillämpningar på penningarrangemang som 
komplexa system och den penninghistoriska utvecklingen i Östersjö- och Nordsjöregionen. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet nationalekonomi har under perioden 2009-2014 skrivit 82 publikationer. 
Den vanligast förekommande publikationstypen är rapporter (37 %), följt av artiklar (34 %, till 
största del granskade). Nästan 80 % av publikationerna är skrivna på engelska, resten på 
svenska. En stor del av de granskade artiklarna finns indexerade i den internationella 
databasen Scopus, en något mindre del finns i den liknande databasen Web of Science. 


2 lektorer, 3 docenter, 2 professorer. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


6 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 6 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 82 st  
Fraktionerade publikationer 46,5 st 
Språk  
     engelska 78 % 
     svenska 22 % 
     andra 0 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 58 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 21 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 92 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 30 % 
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SOCIALT ARBETE 


Ämnets forskningsprofil är tvärvetenskaplig och inkluderar ämnen som socialt arbete, 
sociologi, statsvetenskap, psykologi och epidemiologi. Ett dominerande tema är urbana frågor 
som också korresponderar med ämnets utbildningsprogram ”Socialt arbete med 
storstadsprofil”. Andra framträdande teman är barn och unga, skolan och det civila samhället. 
Ytterligare ett forskningsområde är välfärdsstatens betydelse för invandrare i allmänhet och 
äldre invandrare i synnerhet, samt ett om brukar-och medborgarinflytande ur äldre personer 
perspektiv.  


Flera forskningsaktiviteter kopplar till det civila samhället handlar om urbana rättviserörelser 
i Sverige, samt ett forskningsprojekt som syftar till att beskriva, analysera och jämföra 
betydelsen av det civila samhällets organisationer för skolprestationer bland ungdomar som 
bor i storstäder och mindre samhällen i Sverige. När det gäller barn pågår också forskning som 
syftar till att synliggöra hur frågor relaterade till begreppet barnperspektiv – dvs. barns 
delaktighet, barns rättigheter, barns röster och barnets bästa – kan realiseras i det sociala 
arbetets praktik.  


Beträffande kopplingar till centrumbildningar vid Södertörns högskola så är relationen till 
”The Stockholm Centre for Health and Social Change” (SCOHOST) stark genom forskning om 
frågor som rör folkhälsa, alkohol och våld i Östeuropa. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Socialt arbete har under perioden 2009-2014 skrivit 26 publikationer. 
Knappt hälften utgörs av granskade artiklar. Ämnet skriver mestadels på engelska, delvis på 
svenska och även en hel del på andra språk. Av de granskade artiklarna indexeras merparten 
i de internationella databaserna Scopus och Web of Science. 


1 projektforskare (25 %), 5 lektorer, 4 docenter. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 
 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


6 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 8 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 26 st  
Fraktionerade publikationer 18,5 st 
Språk  
     engelska 62 % 
     svenska 23 % 
    andra 15 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 67 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 35 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 75 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 35 % 
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SOCIOLOGI  


Sociologiämnet har under större delen av 2000-talet haft en relativt stabil forskningsprofil 
med fyra starkare forskningsområden: arbetets sociologi, medicinsk sociologi, 
organisationssociologi och urbansociologi. Under senare tid har forskning om sociala rörelser 
kommit till.  


Sociologi är ett samhällsvetenskapligt kärnämne, och dess utövare återfinns ofta i 
vetenskapsområden, där representanter från andra vetenskaper också gör insatser – så 
kallade ”bindestreckssociologier”. När det gäller medicinsk sociologi sker samarbetet oftast 
med företrädare till den medicinska professionen, vilket också gäller medicinska sociologer 
på Södertörn både vad gäller studieobjekt, samarbetspartners och publiceringskanaler.  


Sociologiämnet har ett nära samarbete med SCOHOST. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Sociologi har under perioden 2009-2014 skrivit 198 publikationer. Ämnet 
publicerar till största delen granskade artiklar som också i stor utsträckning återfinns i 
internationella databaser som Web of Science och Scopus. Drygt 80 % av publikationerna är 
skrivna på engelska. Sociologi har en fältnormerad citeringsgrad (1,06) över genomsnittet (1), 
och 29 % av artiklarna återfinns bland de 25 % mest citerade när hänsyn tagits till ämne, 
publiceringsår och dokumenttyp. Av de granskade artiklar som indexeras i Web of Science är 
79 % internationellt samförfattade.1 


1 forskningsassistent, 2 projektforskare (50 %, 75 %), 1 postdok, 9 lektorer (50 %, 50 %, 55 %, 
58 %), 3 docenter (50 %), 4 professorer (15 %, 50 %, 50 %). 


  


                                                                 
1 Certain data included herein is derived from the Science Citation Index Expended (SCIE), Social Sciences Citation Index 
(SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Conference Proceedings Citation Index - Sciences (CPCI-S) and Conference 
Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI -SSH), prepared by Thomson Reuters (Scientific) Inc. (TR®), 
Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright Thomson Reuters (Scientific) Inc. 2015. All rights reserved. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


21 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 22 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 198 st  
Fraktionerade publikationer 106 st 
Språk  
     engelska 81 % 
     svenska 16 % 
     andra 3 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 79 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 51 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 85 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 50 % 
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STATSVETENSKAP OFFENTLIG RÄTT 


Forskningen inom ämnet statsvetenskap kan beskrivas som bred, och som liggandes nära det 
som är typiskt för svensk statsvetenskap. Inom ämnet på Södertörns högskola bedrivs 
forskning om politiska partier, politiska institutioner, demokrati och demokratisering, 
populism, politiskt deltagande, civilsamhället, ledarskap, policyprocesser, expertmakt, EU och 
europeisering, samt säkerhetspolitik och utrikespolitik.  


Forskningen ämnet offentlig rätt bedriver är av bred offentligrättslig karaktär. Forskningen tar 
sin utgångspunkt i den konstitutionella och förvaltningsrättsliga rätten, på såväl nationell som 
internationell nivå. Vidare präglas en del av forskningen av ett komparativrättsligt 
angreppsätt där frågan om europeiseringsprocessen står i fokus.  


Bibliometrisk profil (inklusive Offentlig rätt): 


Forskare vid ämnet Statsvetenskap har under perioden 2009-2014 skrivit 185 publikationer. 
Knappt hälften består av antologibidrag och en femtedel av granskade artiklar. Majoriteten 
är skrivna på engelska, resten på svenska förutom ett fåtal på andra språk. Drygt hälften av 
de granskade artiklarna återfinns i de internationella databaserna Scopus och Web of Science. 
De vanligaste publikationskanalerna är en blandning av nordiska och internationella kanaler. 


Statsvetenskap: 1 projektforskare (67 %), 5 lektorer (30 %, 50 %, 90 %), 7 docenter (40 %), 6 
professorer (1 senior 10 % och 1 gästprofessor 80 %). 


Offentlig rätt: 2 lektorer, 1 docent. 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


19 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 23 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 185 st  
Fraktionerade publikationer 140,3 st 
Språk  
     engelska 62 % 
     svenska 37 % 
     andra 2 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 51 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 16 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 63 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 18 % 
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TURISMVETENSKAP 


Turismvetenskap är både mångvetenskapligt (ett samarbete mellan olika kunskapsområden 
där forskare stannar inom ramen för sitt eget område) och tvärvetenskapligt (en verksamhet 
där forskare rör sig i ett gränsområde mellan olika ämnesområden och skapar ett nytt 
område) enligt Universitets- och högskolerådets definition 2015. Högskolans turismämne är 
mångvetenskapligt avseende deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt med andra 
ämnen som exempelvis medieteknik, företagsekonomi och marinarkeologi, och 
tvärvetenskapligt avseende det permanenta samarbetet inom forskning och utbildning som 
bedrivs med företagsekonomi, sociologi, geografi, historia och medieteknik.  


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Turismvetenskap har under perioden 2009-2014 skrivit 26 publikationer. 
Recensioner och granskade artiklar utgör huvudparten. Majoriteten (62 %) är skrivna på 
svenska. En mindre andel av de granskade artiklarna finns indexerade i de internationella 
databaserna Web of Science och Scopus. De mest frekventa publikationskanalerna är en 
blandning av svenska och internationella. 


2 lektorer (varav en 75 %), 1 docent (33 %). 


Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 
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Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


4 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 4 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 26 st  
Fraktionerade publikationer 25 st 
Språk  
     engelska 38 % 
     svenska 62 % 
     andra 0 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 44 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 19 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 33 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 12 % 


 


  







62 


 


NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 


MEDIETEKNIK 


Forskning inom medieteknik sker idag inom följande inriktningar: a) Speldesign, b) 
Interaktionsdesign, c) Medier, teknik och samhälle, samt d) Informationssystem. Ämnet är 
per definition tvärvetenskapligt orienterat. Frågeställningar och metoder överlappar alla 
ämnen och verksamheter, där teknisk mediering kan tillämpas. Den huvudsakliga 
metodologin inom ämnet är designforskning, vilket innefattar design av artefakter, nätverk, 
miljöer, spel och sociotekniska system. Inom ramen för ämnets forskning studeras 
förhållanden mellan mänskliga praktiker, medier och teknik i olika perspektiv inklusive 
kognitiva, sociala, organisatoriska och etiska frågeställningar kring teknikens användning och 
utformning.  


En viktig del av forskningsprofilen är också att vara med och aktivt skapa nya forum och 
kanaler för medieteknisk forskning och samverkan i form av konferenser, tidskrifter och 
böcker. Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt finns t ex inom områdena e-
demokrati, invandring, hållbart samhälle, omvärldsanalys/competitive intelligence och 
datajournalistik. 


Bibliometrisk profil: 


Forskare vid ämnet Medieteknik har under perioden 2009-2014 skrivit 76 publikationer. Till 
största delen består publikationerna av konferensartiklar, följt av granskade tidskriftsartiklar. 
Artiklarna är ofta samförfattade. Medieteknik publicerar sig i princip uteslutande på engelska 
och en stor andel av tidskriftsartiklarna återfinns också indexerade i internationella databaser 
som Scopus och Web of Science. För Medieteknik särredovisas konferensartiklar, och här ser 
vi en stor skillnad på täckning mellan de båda databaserna. 


7 lektorer, 1 docent, 1 professor. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 


 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


8 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 11 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 76 st  
Fraktionerade publikationer 31,2 st 
Språk  
     engelska 97 % 
     svenska 1 % 
     andra 1 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 65 % 
Andel konfbidrag i Web of Science (av konfbidrag) 4 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 24 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 74 % 
Andel konfbidrag i Scopus (av konfbidrag) 33 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 58 % 
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MILJÖVETENSKAP 


Miljövetenskap är avgränsat till forskning om hur ekologiska och samhälleliga system och 
processer interagerar med varandra i frågor som rör miljö, naturresurser och hållbar 
utveckling. Mång- och tvärvetenskapliga ansatser är ofta nödvändiga för att angripa 
miljövetenskapliga forskningsfrågor. I linje med denna definition präglas miljövetenskapen 
vid Södertörns högskola av kollegiets ämnesbredd och nära samarbete över natur- och 
samhällsvetenskapliga disciplingränser.  


Miljövetenskap är tematiserat i tre delvis överlappande områden: miljöförändringar och 
ekologiska processer, miljö och utveckling samt environmental governance. Inom temat 
”miljöförändring och ekologiska processer” studeras biologiska och geovetenskapliga 
processer i relation till ekosystems funktion och förändringar i miljön. Forskning inom temat 
”miljö och utveckling” studerar förutsättningar för en ekologiskt hållbar social och ekonomisk 
utveckling, med betoning på samverkan mellan ekosystems dynamik och sociala och 
ekonomiska processer. Temat ”environmental governance” studerar hur olika processer, 
strukturer och aktörer inom offentlig sektor, bland företag och inom civilsamhället, påverkar 
hur miljö- och naturresursfrågor beskrivs, kommuniceras och hanteras. Traditionella 
styrformer är ofta dåligt anpassade till miljöfrågors komplexa, osäkra och gränsöverskridande 
karaktär. Nya former av styrning och förvaltning innebär att en ökad betydelse ges till att olika 
typer av vetenskaplig och praktisk kunskap förs närmare varandra för att främja 
kommunikation och samarbete mellan olika aktörer på lokal, regional och internationell nivå.  


Bibliometrisk profil (inklusive Naturvetenskap): 


Forskare inom området Naturvetenskap som inkluderar ämnena Miljövetenskap, biologi, 
utveckling och internationellt sammarbete, NO- och matematikdidaktik och måltidskunskaps 
publikationer. har under perioden 2009-2014 skrivit 165 publikationer. I huvudsak rör det sig 
om granskade tidskriftsartiklar som också återfinns i de internationella databaserna Scopus 
och Web of Science. Drygt 80 % av publikationerna är skrivna på engelska. Ett 
citeringsunderlag för den undersökta gruppen visar på en fältnormerad citeringsgrad på 0,92 
under perioden (genomsnitt i Web of Science är 1). 40 % av de ingående artiklarna är 
internationellt sampublicerade och 6,8 % har publicerats tillsammans med svenska 
organisationer som ej är lärosäten.2 


Miljövetenskap: 2 forskningsassistenter (90 % och 80 %), 2 postdok, 4 lektorer (varav 2 st 60 
%), 5 docenter, 2 professorer (varav en senior, 25 %). 


Övrig naturvetenskap: 1 projektforskare, 8 lektorer, 4 docenter (varav en 20 %), 3 professorer. 


  


                                                                 
2 Se not 1. 
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Ämnets publikationer fördelade på publikationstyper. Siffra i stapeln anger antal: 


 
 


Tabell 1. Ämnets publiceringsmönster, översikt: 


30 forskare har publicerat minst en publikation under perioden (av 35 medräknade forskare 
anställda i oktober 2014). Beroende på tjänst och anställningstid kan publikationsvolymen 
vara olika stor för de medräknade forskarna. 


Indikator  
Vetenskapliga publikationer 165 st  
Fraktionerade publikationer 87,1 st 
Språk  
     engelska 83 % 
     svenska 16 % 
     andra 1 % 
Andel granskade art i Web of Science (av gr art) 81 % 
Andel publikationer i Web of Science (av totalt antal) 47 % 
Andel granskade art i Scopus (av gr art) 82 % 
Andel publikationer i Scopus (av totalt antal) 48 % 
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
Rent generellt visar utvärderingen på det enkla faktum att forskningsmiljöerna har olika 
typer av utmaningar som kräver skilda typer av åtgärder som dessutom behöver adresseras 
av olika nivåer i organisationen. Utifrån panelernas kommentarer och en övergripande 
analys kan följande rekommendationer iakttas: 


 Gör en strategisk genomlysning av forskningsprofilen. De ämnen som har genomfört 
en intern strategisk kartläggning och renodling av sina forskningsinriktningar har 
generellt sett fått ett mycket bra utlåtande av sin panel.  


 Arbeta aktivt med publiceringsmönster. Att forskningen som bedrivs publiceras 
internationellt, citeras och sprids är en framgångsfaktor som behöver lyftas inom 
samtliga ämnen.  


 Andelen externa medel behöver öka. Flera olika faktorer behöver samspela för att öka 
den externa finansieringen av forskning. För varje ämnes/institutions vidkommande 
bör en analys av styrkeområden göras, förbättrad matchning mellan finansiär och 
projekt behövs och fler ansökningar inom särskilt hum-sam behöver göras av 
forskarteam istället för enskild forskare. 


 Samarbeten över ämnes- och institutionsgränser behöver bli fler. Flera utvärderare 
uttrycker stor förvåning över att synbara samarbetsytor inte utnyttjas av högskolans 
ämnen och institutioner. Här behövs ett arbete för att identifiera och dra nytta av 
befintliga forskningsområden i samarbetssyfte.  


 Samtliga ämnen bör redovisa en reaktiv åtgärdsplan på ämnets utvärdering inom 
ramen för SER 2015 inom ett år. Fakultetsnämnden bör samla in och överse arbetet 
med ämnenas redovisningar.  
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DEL III  


PANELERNAS BEDÖMNING AV ÖSTERSJÖ- OCH 
ÖSTEUROPAPROFILEN 
REFLEKTIONER AV SÖREN JANSSON, PROREKTOR 


 
INLEDNING 


I panelernas uppdrag ingick bland annat att bedöma respektive forskningsmiljös relation till 
Östersjöstiftelsen (ÖSS) och förmågan att bidra till högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil. 
Denna aspekt på forskningsverksamheten får betraktas som ytterst relevant med tanke på de 
finansiella grundförutsättningarna, där ÖSS genom åren varit en helt dominerande 
forskningsfinansiär för SH.  


Det bör dock genast understrykas att detta enbart är ett av flera teman som ska belysas i SER 
2015. Problemet illustreras bland annat av att respektive ämne har valt ut cirka tio 
”representativa” publikationer under perioden 2009-2014 för genomläsning av granskarna. 
Tendensen i självvärderingarna tycks vara att man vill understryka bredden i forskningen 
genom att lyfta fram olika inriktningar/forskningsteman, vilket har medfört att det 
genomgående är ett begränsat antal publikationer med tydlig Östersjö- och 
Östeuropainriktning som skickats till granskarna för genomläsning, som regel omkring två 
eller tre. Visserligen har kompletta publikationslistor lämnats in från varje ämne, men det är 
ofta omöjligt att via en titel på en artikel eller en bok avgöra om eller i vilken mån Östersjö- 
eller Östeuropaperspektiv diskuteras i publikationen. För att avgöra detta har bedömarna i 
hög grad varit beroende just av de tio inlämnade publikationerna. 


Granskningen av filosofi är ett exempel:  


”Det er vanskelig å vurdere betydningen av emnets forhold til Östersjö- og 
Östeuropaforskning. På den ene siden er emnet helt avhengig Östersjöstiftelsen, gjennom 
dens finansiering av to professorat och storparten av forskningsprosjektene. På den andre 
siden spiller Östersjö- og Östeuropaforskning bara en helt marginal rolle i de innsendte 
arbeidene, som en må anta er representativ for emnets samlede forskning.” 


Huruvida de inlämnade publikationerna är representativa är svårt att avgöra för en 
utomstående, men vi får utgå från att ämnet själv gjort en rimlig bedömning. Tar man del av 
den samlade publikationslistan visar det sig dock att det finns titlar som anger en tydlig 
Östersjö- och Östeuropainriktning. För att kunna göra en mer ingående bedömning av 
Östersjö- och Östeuropaforskningens genomslag vid SH krävs med andra ord ett tydligare 
fokus på just denna inriktning. 


EN STYRKA OCH EN PROFIL UNDER UPPBYGGNAD 
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Med denna reservation i åtanke kan vi dock notera många utlåtanden från panelerna som 
understryker att ÖSS haft en avgörande betydelse för att högskolan under en relativt kort 
tidsrymd lyckats producera en förhållandevis stor vetenskaplig produktion med god kvalitet. 
Utan att framställa Östersjö- och Östeuropatemat som en tydlig ämnesprofil menar man att 
temat likväl är ett påtagligt fundament i ämnenas uppbyggnad. Om historia sägs till exempel 
följande: 


”Antologin ’The Seas of Identities. A century of Baltic and East European experiences with 
nationality, class and gender” med sammanlagt 12 olika bidrag – inklusive redaktörens 
ambitiösa försök att skriva fram identitetsfrågor (nation, klass och genus) som det 
gemensamma inslaget i uppsatserna – ger en mycket god illustration av bredden inom den 
(samtids)historiska forskningen vid SH och av ÖSS roll som huvudfinansiär för den historiska 
forskningen vid högskolan. Det gör också en annan antologi, Bordering the Baltic, om gränser 
och gränsdragning i en nordisk kontext … Här problematiseras med hjälp av 10 fallstudier 
såväl ’hårda’ territoriellt-statliga gränser och olika ’gränsland’ som mjuka, gränser i 
omförhandlingar mellan minoriteter och majoriteter. Antologin exemplifierar projektet som 
en viktig arena för ett interdisciplinärt möte inom humaniora.” 


Formuleringar med liknande innebörd återfinns i granskningsrapporterna från flera andra 
ämnen, bland andra följande. 


(Miljövetenskap): ”Generellt håller forskningen i ämnet och associerad övrig naturvetenskap 
bra kvalitet, inom några områden mycket bra, och publiceras i goda tidskrifter inom berörda 
forskningsfält … Flertalet forskare deltar i internationella samarbeten, bland annat inom EU-
forskning eller konventionsarbete. Forskningen utnyttjas också i undervisningen. Stödet från 
ÖSS … är en viktig styrka.” 


(Medieteknik): ”Medieteknik är inte ett geografiskt begränsat ämne, eftersom ämnet 
studerar generell teknik och teknikanvändning … Men medieteknikens verksamhet har och 
kan härbärgera frågeställningar, som rör Östersjö- och Östeuropaintressen. Självvärderingen 
beskriver hur existerande medieteknisk forskning med anknytning till detta område har 
bestått av jämförande studier, där man relaterat design eller användningspraktiker i Sverige 
med motsvarande praktiker på andra håll i Östersjöområdet.” 


(Medie- och kommunikationsvetenskap): ”Emnets forskere har i perioden hatt en solid 
forankring i projekter, som emnesmässigt falder indenfor Östersjö- og Östeuropaforskning. 
Det gälder ikke bare projekter, som er tildelt midler fra ÖSS, men som det fremgår af de 
medsendte publikationer, kan projekter financiert andetsteds fra også indeholde elementer 
af Östersjö- og Östeuropaforskning. MKV-forskare skal ikke definieres som ’area study’-
forskere, og Östersjö- og Östeuropaforskning er ikke profilområde, men flere har på 
vitenskapelig frugtbar vis formået at indgå i projekter og samarbejder, der involverer 
Östersjö- og Östeuropaforskning.” 
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En kanske viktigare slutsats som på ett eller annat sätt förekommer i granskningarna av 
högskolans forskningsmiljöer är att finansieringen via ÖSS inte enbart skapat förutsättning för 
forskning ”med god kvalitet”. Man menar också att finansieringsformen bidragit till att många 
ämnen börjat utveckla en spetskompetens som har ett profilskapande värde både nationellt 
och internationellt. Temat återfinns i granskningarna av etnologi, idéhistoria, 
religionsvetenskap, genusvetenskap, konstvetenskap, retorik, nationalekonomi, journalistik 
och sociologi. Nedan följer några exempel: 


”Etnologimiljöet ved SH skiller seg fra andre etnologimiljöer i Sverige ved dets fokus på 
östersjö- och östeuropaproblematikk. Medisinsk etnologi er det heller ikke mange andre 
etnologimiljöer som arbeider med på dette nivået. Forskning på ungdom, sosiale bevegelser 
og multietnisitet derimot finnes ved andre läresteder. Fagmiljöet ved SH bidrar altså til en 
internasjonalt orientert forskning på temaer som miljöet har spisskompetense på og som det 
– når det gjelder östersjö- och osteuropaforskningen – er alene om i svensk etnologisk 
sammenheng.” 


”Genusvitenskapen har et godt samarbejde med CBEES (Center for Baltic and East European 
Studies); mödet mellem genusforskningsperspektivet og et fokus på Baltikum og de 
postsocialistiske lande i Östersjöregionen har skabt en produktiv platform for 
forskningsudvikling (dokumentert i flere publikasjoner og igangvärende forskningsprojekter 
(fx projektet ’Queer(y)ing Kinship in the Baltic region) og ideer til nye prosjekter (fx 
interseksjonelle diasporastudier og feministiske teknologistudier i Östersjöregionen).” 


Om retorik: ”Isär på det historisk orienterede forskningsspor har det fokus på Baltikum, som 
ÖSS finansiering indebärer, väret udbytterigt (givande). De tre igangvärende ph.d-projekter 
har alle profiler, der ligger i tråd med ÖSS formål. Med hensyn til den mere 
samtidsorienterede forskning er der også eksempler på projekter, der belyser 
meningsdannende kommunikation i bl. a. Finland, Ungar nog det tidligare DDR.” 


Om nationalekonomi: ”ÖSS-forskningen kan utformas så att den verksamheten blir en 
kompletterande plattform för seminarier. Självvärderingen påvisar att tidigare ÖSS-forskning 
vid ämnet fungerat som en sammanhållande faktor, där projekt med kompletterande 
inriktningar belyst framväxande marknader, miljökonsekvenser och penninghistoria mm. I 
dessa studier understöds forskningsmiljön av ett gemensamt geografiskt perspektiv, som 
också hålls ihop av frågor om utveckling, transition och omvandling. En viktig egenskap med 
ÖSS-forskningen är att den stimulerat till komparativa studier av berörda länder.” 


Om sociologi: ”Sociologi på SH har varit, och är fortfarande, starkt förankrat i resurstilldelning 
från ÖSS, och har genomgående markerat sig med en stark östeuropeisk profil.”    


ÖSS – ETT TEMA FÖR ALLA? 


För att belysa Östersjö- och Östeuropaforskningens genomslag är det viktigt att notera att 
medel från ÖSS inte är jämt fördelade mellan högskolans forskningsmiljöer. Vissa skillnader 
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kan noteras redan på institutionsnivå, där en av fyra institutioner, Naturvetenskap, 
miljövetenskap och teknik (NMT), uppvisar en avvikande bild. Här finner vi en relativt jämn 
balans mellan å ena sidan ÖSS-bidrag och å andra sidan externa bidrag och anslag. För övriga 
tre institutioner finansierar ÖSS cirka 80 procent av forskningen.  


Betydligt större skillnader framträder dock när vi närmare betraktar forskningen inom 
högskolans ämnesmiljöer (Bilaga *). När det gäller förbrukade forskningsmedel under 2014, 
med andra ord faktiskt genomförd forskning, finns en tydlig tätgrupp med historia, inklusive 
Samtidshistoriska institutet (21,2 miljoner), miljövetenskap (17,3 miljoner), statsvetenskap 
(14,6 miljoner) och medie- och kommunikationsvetenskap (13,5 miljoner). Därefter följer 
filosofi (9,4) och sociologi (9,3). Sedan återstår näst intill samtliga ämnen med en förbrukning 
på mellan 2,2 och 6,8 miljoner. Några hade ytterst begränsade medel detta år. Offentlig rätt 
och socialt arbete var högskolans enda kostnadsställen som inte redovisade någon 
förbrukning av medel från ÖSS. 


Bilaga ** visar också att det är stora skillnader mellan ämnenas förmåga att finansiera 
forskning via andra finansiärer än ÖSS. Företagsekonomi har en särposition i detta avseende, 
där ÖSS finansierar enbart drygt en tredjedel av all forskning. Bland övriga exempel på relativt 
omfattande extern finansiering kan nämnas miljövetenskap, filosofi och medie- och 
kommunikationsvetenskap. Samtidigt ser vi att andra miljöer har en förhållandevis stor andel 
forskning som finansieras av ÖSS. Det gäller främst arkeologi, praktisk kunskap, estetik, 
pedagogik, retorik, nationalekonomi, psykologi och sociologi. 


Mot denna bakgrund är det knappast förvånande att de externa bedömarna uppmärksammat 
frågan om ÖSS betydelse för forskningen vid högskolan i ytterst varierande grad. Vissa 
fördjupar sig i längre resonemang medan andra är mer knapphändiga. Ett par 
ämnesbedömare tar över huvud taget inte upp frågan. 


Med tanke på de stora interna skillnaderna beträffande fördelningen av medel från ÖSS, vilket 
huvudsakligen består av kostnader för forskningsprojekt (cirka 50 %), doktorander via BEEGS 
(cirka 25 %) och så kallade ÖSS-professorer (cirka 25 %), är det i högsta grad relevant att ställa 
frågan om de ämnen som ligger lägst i stapeldiagrammet över förbrukade ÖSS-medel är 
sådana som har särskilt svårt att anpassa sig till den regionala avgränsning som gäller denna 
forskning, dels ett fokus på Östersjö- och Östeuroparegionen, dels att den inte får avse enbart 
Sverige. 


En av panelerna, Humaniora B, berör explicit denna fråga i sin gemensamma kommentar. 
Man menar till exempel att det dels finns en risk för att alltför många forskare blir alltför 
regionalt avgränsade i sina val av forskningsteman, dels att olika ämnen har skilda 
förutsättningar för att kunna erhålla medel från ÖSS: 


”Selv om alle emnene på ulike vis legger til rette for forskning som gir muligheter for 
prosjektmidler fra ÖSS, synes tilknytningen til Östersjö- og Östeuropaforskning for flere av 
emnene å väre av marginal betydning eller å bli opplevd som påtvunget.” 
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Iakttagelsen stämmer sannolikt för några få ämnen, framför allt svenska och engelska, men 
alls inte för alla. Beträffande offentlig rätt, socialt arbete och turismvetenskap innebär den 
regionala avgränsningen knappast ett hinder utan snarare tvärt om – en möjlighet att utveckla 
intressanta forskningsprojekt. Här måste man tänka sig andra rimliga orsaker till att ämnena 
har en mycket blygsam finansiering – eller ingen alls – från ÖSS.  


Offentlig rätt har en mångårig tradition med komparativa C-uppsatser som omfattar Sverige 
och, i många fall, något Baltiskt land. Detta borde kunna ge uppslag till större projekt. 
Turismvetenskap har en närmast organisk knytning till Östersjön även om ämnet också lägger 
stor vikt vid storstadsturism. Men det finns onekligen många stora städer runt Östersjön som 
ger god empirisk grund för forskningsprojekt. För dessa två ämnen kan man i någon mån ana 
en ond spiral, där frånvaron av större projekt gör att disputerade medarbetare ägnar sig åt 
undervisning på heltid och därför inte har möjlighet att vara tillräckligt aktiva när det gäller 
att söka forskningsprojekt. 


För socialt arbete gäller sannolikt andra omständigheter. Ämnet har varit under uppbyggnad 
under de senaste åren, vilket av naturliga skäl inneburit ett starkt fokus på undervisning för 
kollegiet. Flera forskningsmeriterade medarbetare har visserligen rekryterats, men en del av 
dem var när de kom till SH redan engagerade i pågående projekt vid andra universitet och 
högskolor. Som en illustration till detta kan nämnas att det ytligt sett kan synas imponerande 
att ämnet som under perioden 2012-2014 har redovisat en total förbrukning av 
forskningsmedel på endast 1,3 miljoner har levererat en förhållandevis stor vetenskaplig 
produktion (se bibliometriska data för ämnet på annat ställe i rapporten). Förklaringen är 
dock att vissa lärares forskningstid redovisas på andra lärosäten. Med största sannolikhet 
kommer det här att växa fram en mer betydande ÖSS-orienterad forskning efter det att de 
externa projekten löper ut. 


Vänder vi blickarna mot de ämnen som ligger i den övre delen av stapeldiagrammet ser vi en 
framträdande gemensam nämnare; de allra flesta tar del av medel ur samtliga tre större 
budgetposter som gäller ÖSS-forskning: Forskningsprojekt, doktorander (via BEEGS) och ÖSS-
professorer. Forskning föder, med viss naturlighet, ny forskning, och som vi sett tidigare i 
denna rapport finns det ett tydligt samband mellan hög forskningsvolym och hög kvalitet i 
forskningen. Är det då nödvändigt att alla våra miljöer är forskande miljöer? Svaret måste i 
princip bli ”ja”, och inte bara ja utan helt nödvändigt i miljöer som har ett mer betydande 
antal studenter. 


Redan under de interna förberedelserna för SER 2015 konstaterades att SH, jämfört med 
övriga lärosäten i landet, har ett betydande underskott på publikationer inom fältet 
”Education”. Med hänsyn till den pågående utbyggnaden av lärarutbildningen beslutade 
därför rektor under 2015, efter ett intensivt utredningsarbete, att inrätta en 
lärarutbildningsforskningsplattform med bland annat forskningsledare, medel för 
forskningsanknytning och projekt. Beträffande andra miljöer med svagt utvecklad forskning 
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krävs, liksom i det ovan nämnda fallet, en ingående analys av vilka eventuella stödformer som 
kan ha bästa möjliga effekter.  
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Bilaga ** 
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I Indledning 
 
Som led i forskningsevalueringen af Södertörns Högskola 2015 (Södertörn Evaluation of Research, 
SER 2015) blev i foråret 2015 nedsat fire eksterne paneler, henholdsvis panelerne Humaniora A og 
Humaniora B, Samfundsvidenskab og Naturvidenskab/Teknik. Formålet med vurderingen er, ifølge 
brev fra Utbildnings- och forskningskansliet af marts 2015: 
 
Internt at få øget kundskab om forskningen på Högskolan og øget forståelse for dens vilkår. 
Endvidere at få forøget viden om forholdet mellem uddannelse og forskning. Derudover skal 
forskningsevalueringen: 


- Måle omfang og kvalitet af forskningspublicering i perioden 2009 til 2014. 
- Identificere områder med potentiale og mulighed for udvikling 
- Bidrage til at styrke högskolans forskning og danne grundlag for beslutningstagen 


vedrørende fremtidige strategier. 
 
Den overordnede leder af evalueringen har været professor Mats Grahn, Södertörns Högskola. 
 
Formålet for Panelet Humaniora B  har været at evaluere følgende forskningsområder: 
Engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och 
kommunikationsvetenskap, pedagogik, praktisk kunskap, retorik og svenska.  
Panelet til vurdering af disse emner har bestået af én fagspecialist indenfor hvert felt. Humaniora B 
panelet har således bestået af følgende medlemmer: 
 
Estetik: Professor emeritus Arnfinn Bø-Rygg, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 
 
Filosofi: Professor emerita Vigdis Songe-Møller, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, 
Universitetet i Bergen 
 
Genusvetenskap: Professor i genusvetenskap Nina Lykke, Linköpings universitet 
 
Konstvetenskap: Docent i konst- och bildvetenskap Bia Mankell, Institutionen för 
kulturvetenskaper, Göteborgs universitet 
 
Litteraturvetenskap/engelska: Professor i litteraturvetenskap Roland Lysell, Institutionen för kultur 
och estetik, Stockholms universitet 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap: Professor i film- og medievidenskab Anne Jerslev, Institut 
for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 
 
Pedagogik: : Professor emeritus Lars Løvlie, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo 
 
Praktisk kunskap: Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap Ola Sigurdson, Institutionen för 
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litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet 
 
Retorik: Lektor i retorik Lisa Storm Villadsen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 
Københavns Universitet 
 
Svenska: Professor i nordiska språk Olle Josephson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, 
Stockholms universitet 
 
 
Professor Vigdis Songe-Møller er udset til at være panelets ordförande og professor Anne Jerslev 
vice-ordförande. Vigdis Songe-Møller og Anne Jerslev har dog arbejdet sideordnet med at lede 
panelets arbejde, sammenstille evalueringsrapporten og skrive såvel indledning som den 
panelovergribende analyse. 
 
Ordförande (og vice-ordförande) for alle paneler var inviteret til et informationsmøde på Södertörns 
Högskole 2. juni. Her blev formålet med evalueringen præsenteret, og de til grund for evalueringen 
foreliggende kvalitetskriterier såvel som det materiale, evalueringen skal bygge på, blev 
gennemgået. Endelig blev der introduceret til den digitale platforms funtionsmåde.  
 
Evalueringen af hvert enkelt emne bygger på følgende skriftlige materiale: 


- Emnets selvevaluering  
- 10 publikationer som emnet selv har udvalgt med henblik på at demonstrere emnets 


forskningsmæssige bredde og dybde 
- CV’er og publikationslister  
- En bibliometrisk analyse (udfærdiget i samarbejde med biblioteket ved Södertörns 


Högskola) 
 
Endvidere er gennemført et platsbesøk i dagene 24-25 september. Her har repræsentanter fra alle 
emner mødtes med panelets fagspecialist med henblik på at besvare spørgsmål fra denne. Endvidere 
har panelet haft møde med rektor Moira von Wright og præfekt og vice-præfekt for Institutionen for 
kultur och lärande, Anna Maria Jönsson og Jenny Sundén. Panelet har i fællesskab diskuteret de 
første udkast til vurderinger af hvert enkelt emne, som var sendt rundt til alle panelmedlemmer 
inden mødet og de spørgsmål, hvert enkelt panelmedlem havde forberedt til emnet. Samtalerne var 
organiseret i to ”tracks”, alle panelmedlemmer deltog således ikke i alle samtaler. Pladsbesøget 
sluttede med en fælles diskussion af erfaringerne med samtalerne, og en tidsplan for det 
efterfølgende arbejde blev besluttet. Det første udkast til evaluering blev således rettet til efter 
pladsbesøget. Udkastene er blevet sendt til de respektive emner til høring af faktuelle fejl eller 
misforståelser og er endelig blevet færdiggjort af panelmedlemmet. 
 
Panelet er blevet bedt om at evaluere forskningen på følgende parametre: 


- Videnskabelige produktion, produktivitet, pålidelighed 
- Nytænkning og originalitet 
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- Betydning for forskningsfeltet, nationalt og internationalt  
- Samarbejde indenfor emnet og mellem emnerne på högskolan 
- Forskningens aktuelle fokus, utviklingspotentiale og muligheder for fornyelse. 


 
Endvidere er panelet i vurderingen af det enkelte emne gået ud fra de udleverede  ”Kriterier for 
betyg”, der specificerer fem vurderingsniveauer: Excellent, Mycket bra, Bra, Tilfredsställande og 
Otilfredsställande. 
 
I rapporten, som følger, er evalueringen af hvert emne blevet delt i følgende afsnit: 


- almen bedømmelse 
- forskningens kvalitet 
- forskningsmiljø og infrastruktur 
- netværk og samarbejde 
- fremtidige muligheder og udviklingspotentiale 
- øvrigt 


 
Den enkelte emneevaluering er udfærdiget af specialisten i panelet, og den overgribende analyse er 
udfærdiget af Vigdis Songe-Møller og Anne Jerslev. Emnebeskrivelserne såvel som den 
overgribende analyse har været diskuteret af panelet i fællesskab.  
 
 
 
 


II Evaluering av emnene 
 
Utvärdering av ämnet Engelska vid Södertörns högskola 
Roland Lysell, Stockholms universitet 
 
Allmän värdering 
Forskningen i engelska språket vid Södertörns högskola är tudelad, liksom vid flera andra lärosäten 
i Sverige, nämligen forskning med språkvetenskaplig (4 medarbetare) och forskning med 
litteraturvetenskaplig (3 medarbetare, varav en professor) inriktning. Forskarmiljön är liten och 
ingen av medarbetarna har forskning i tjänsten utan alla är hänvisade till externa forskningsbidrag. 
Doktorander saknas.  
 
Den språkvetenskapliga forskningen fokuserar engelskans användning i Sverige (uppsatser om 
engelska svordomar i svenskan och engelskan i svenska serier). Forskningen hör närmast hemma 
inom diskurs- och samtalsanalysen. Vissa andra viktiga språkvetenskapliga forskningsinriktningar, 
exempelvis språkhistoria, finns ej företrädda. De teoretiska utgångspunkterna är sociolingvistik, 
korpuslingvistik och pragmatik. Trots att forskningen tycks fokusera engelska inom svensk medie- 
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och populärkultur, digital kommunikation på nätet och engelska i skolan hyser man även ett uttalat 
intresse för ”World English”, engelska som ett världsspråk. 
 
Den litteraturvetenskapliga forskningen är inriktad mot postkolonialism, multikulturalism, genus 
och olika arter av självbiografi/självframställning. Frågor om ras och etnicitet står i centrum och 
man hyser ett uttalat intresse för minoritetsdiskurser. Däremot lyser forskning i den klassiska 
brittiska och amerikanska litterära traditionen med sin frånvaro. 
 
Forskning om ämnesdidaktik tillhör också ämnets profil. 
 
Ämnet har organiserat två framgångsrika internationella konferenser, den ena ett symposium kring 
Toni Morrisons författarskap (2013), den andra en tre dagars internationell konferens på temat 
självbiografi (2014) som lockade närmare hundra forskare från drygt tjugo länder. Stöd gavs av 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
 
Den bibliometriska analysen visar för perioden 2009–2014 38 vetenskapliga skrifter. 
 
Ämnets forskningsmiljö är mycket liten och kan knappast beskrivas som mer än ”tillfredställande” 
 
Kvaliteten på forskningen 
Det insända materialet består av artiklar samt en gemensamt skriven bok av tre författare. De 
språkliga studierna är faktarika och detaljerade.  En studie kretsar kring frågor om språk och medier 
och behandlar exempelvis från engelskan lånade ord i svenskan och ger exempel från enskilda verk 
som filmen Fucking Åmål, romanen Snabba cash och filmen Patrik 1,5 m. fl. En annan uppsats 
handlar om bruket av engelsk vokabulär i en i huvudsak svenskspråkig tecknad serie. Ett tredje 
ämne som fokuseras är bruket av svenska och engelska i skolundervisningen i engelska som 
främmande språk. 
 
Av uppsatserna i den antologi som åberopas, Living Language, Living Memory: Essays on the 
Works of Toni Morrison (Huddinge: Södertörns högskola; 2014. English Studies, 4) åberopas 
inledningen, en studie av språk, tid och identitet hos Morrison samt en översättningsstudie. Vissa av 
de övriga studierna rör självbiografiskt skrivande, särskilt studier av religiös omvändelse samt 
kulturell identitet. Ytterligare ett motiv som ägnas uppmärksamhet är föräldralöshet. Man går 
tillbaka till Mark Twains Huckleberry Finn, men belyser framför allt nutida litterära verk. 
 
Den forskning som redovisas i de tio bifogade skrifterna är solid och pålitlig. Materialgenomgången 
tycks övertygande och författarna har en grundlig kännedom om materialet. Uppenbart är att 
författarnas undervisningserfarenhet på ett positivt sätt satt spår såväl i ämnesval som i 
argumentation. Trots att ämnets forskningsmiljö är mycket liten och knappast kan beskrivas som 
mer än ”tillfredställande”, har medarbetarnas energi och entusiasm resulterat i ett med hänsyn till 
omständigheterna (undervisningsbördan, avsaknaden av forskning i tjänsterna) stort antal 
publicerade skrifter av god kvalitet. Problemen rör snarare kvantitet och bredd. Större 
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språkvetenskapliga undersökningar samt undersökningar av centrala litterära verk inom den 
engelska litteraturen saknas. Med hänsyn till det faktum att såväl den redovisade forskningen som 
ett mycket aktivt skrivande av ansökningar till forskningsråd o.d. måst ske på lärarnas fritid är detta 
fullt begripligt.  
 
Forskningsmiljö och infrastruktur 
Ämnet har en professor på 100 %, en docent och lektor på 100 % samt fem lektorer på 100 %. 
Doktorander saknas ännu. Två forskare har erhållit större anslag från VR respektive RJ (vardera 
över en miljon kr). Professorn kommer att avgå med pension och nyrekrytering är dessvärre icke 
planerad. 
 
En docent har fått planeringsbidrag från Lärarutbildningen 2010 och 2012. Med bidraget från 2010 
bedrev hon forskning om engelska i klassrummet och deltog i en högskolepedagogisk utbildning 
om sociokulturellt lärande, vilket ledde till publikationen ”Teacher discourse and code choice in a 
Swedish EFL classroom”. Med bidraget från 2012 skrev hon som huvudsökande en 
forskningsansökan till VR om kommunikativ kompetens i engelska, med fokus på den svenska 
högstadie- och gymnasieutbildningen. Samma forskare har också fått planeringsbidrag från 
Östersjöstiftelsen för färdigställandet av en projektansökan till Östersjöstiftelsen om språkbruk i 
medierapporter om Eurovision Song Contest.  
 
Forskarna är således helt hänvisade till externa bidrag för att finansiera sin forskning. Förhållandet 
till Östersjöstiftelsen är av geografiska skäl problematiskt, men man har sökt upprätta visst 
samarbete med östeuropeiska forskare. 
 
Forskarna kan också åberopa handledarerfarenheter på forskarnivå vid andra lärosäten, men på 
Södertörns högskola finns som nämnts ännu ingen doktorandutbildning i engelska. 
 
Litteraturforskarnas intressen ligger nära kollegernas inom ämnet litteraturvetenskap och 
språkforskarna står svenskämnets språkforskare nära vad gäller forskningsintresse. 
 
Nätverk och samarbete 
En forskare ingår i SwiSca, Swearing in Scandinavia (ett nätverk som skapades 2012  av svenska, 
danska, norska och finländska forskare). Samma forskare ingår också i nätverket NNCoRe, Nordic 
Network of Comics Researchers (med medlemmar från Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, 
och Tyskland). Nätverket har anordnat egna konferenser, men organiserar och deltar främst i 
paneldiskussioner i europeiska konferenser. Forskaren i fråga handleder två doktorander vid 
utländska universitet (Lyon University 2, och Saarland University).  
 
Ämnets professor ingår i nätverk såsom Modern Language Association, The Christian Literary 
Studies Group, International Society for Religion, Literature and Culture, samt The Swedish 
Fulbright Alumni Association. Hon är medlem i rådgivande organ för The Ravenshaw Journal of 
Literature and Culture och Contemporary Women’s Writing, Oxford University Press.  
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En av lektorerna är sedan länge medlem i Nordic Association for American Studies, och har vid tre 
tillfällen ingått i valberedningen. Under fyra år (2009-13) var hon ledamot i styrelsen för dess 
dotterorganisation Swedish Association for American Studies. Hon har också varit handledare för 
en licentiatexamen utfärdad av Uppsala universitet, där hon också har många forskningskollegor. 
Inom det nationella professorskollegiet inom engelskspråkig litteratur finns ett organiserat 
samarbete som gäller doktorandkurser mellan de lärosäten i Sverige som bedriver forskarutbildning 
i engelsk litteratur. Eftersom det inte finns någon forskarutbildning i engelska på Södertörns 
högskola, ingår ämnet än så länge endast symboliskt i detta nätverk, men stödjer dess grundtankar. 
På sikt, om och när ämnet kommer att ha doktorander, kan ett nätverk som detta vara betydelsefullt, 
eftersom det syftar till att kombinera befintliga resurser samt att skapa och vidmakthålla en kreativ 
och dynamisk forskningsmiljö större än det egna lärosätet.  
 
Viljan till samarbete med andra lärosäten är således mycket god och forskarna är aktiva medlemmar 
av nätverk inom sina forskningsfält. 
 
Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
En språkvetenskaplig serie med Åbo universitet och Syddansk universitet planeras. En workshop 
om tyska, ryska och svenska kvinnliga serietecknare planeras. Ytterligare forskning om svordomar 
står också på programmet. Man vill också bedriva forskning med Östersjö- och 
Östeuropaperspektiv (man har tilldelats planeringsbidrag för att utveckla lämpliga projekt). 
 
Professor Shands planerar en monografi om den samtida andliga självbiografin. En lektor 
intresserar sig för engelskspråkig litteratur skriven av östeuropeiska författare och litteratur som 
belyser frågor om den nordamerikanska populärkulturen och ursprungsbefolkningen. 
 
Långt framskridna planer på forskningsanknytning till utbildningen på grundnivå och avancerad 
nivå har redovisats. Exempelvis har ämnets postkoloniala forskningar bidragit till utformande av 
undervisningen på magisterkursen Postcolonial Encounters.  
 
Ämnesföreträdarna ser ämnets ringa storlek och tudelning som problem. Genom samarbete med 
ämnena svenska och litteraturvetenskap ämnar man förstärka sin forskningspotential. Man menar i 
självvärderingen att ämnets ”forskning skulle gynnas och förstärkas genom ett samgående mellan 
engelska med språkvetenskaplig inriktning och svenska, och mellan engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning och litteraturvetenskap”. Obestridligen har forskarna rätt i detta. 
Grundutbildning och organisation skulle icke beröras av detta: det handlar inte om administrativt 
samgående. 
 
Paradoxalt nog har det stora intresset för ämnet bland studenterna (80 nya studenter varje termin) 
skapat problem. Arbetsbelastningen har begränsat forskningsmöjligheterna för lärarna och det har 
blivit svårt att hitta former för gemensamma större forskningsprojekt. Varje forskare blir helt enkelt 
hänvisad till sig själv. 
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Ämnets enda professor avser enligt uppgift i självvärderingen att avgå med pension och man utlyser 
nu som ersättning ett lektorat, helst för en docentkompetent forskare som småningom kan befordras 
till professor. Trots att vissa övriga anställda sannolikt kommer att befordras, medför avsaknaden av 
professor ytterligare problem och man kan hoppas att den avgående professorn är beredd till fortsatt 
forskningssamarbete. På sikt torde det vara nödvändigt att, som brukligt vid andra lärosäten, låta 
forskning ingå i professorernas och lektorernas tjänstgöring. Risken är annars att ämnet – trots 
medarbetarnas uppenbara energi – inte kommer att utvecklas forskningsmässigt. Ämnets 
forskningsmiljö är i starkt behov av tillväxt och breddning. 
 
 
 
Vurdering av estetikkemnet ved Södertörns högskola 
Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo 
 
Allmenn vurdering 
Emnet Estetik startet opp i 2006. (Mens programmet begynte i 1999). Estetikkemnet har på 
imponerende kort tid etablert seg som det sterkeste, ja det ledende miljø i sitt slag i Norden og er 
også å regne med på høyt internasjonalt nivå. Tidlig tiltrakk estetikkemnet seg fremragende 
forskere (selv om de ikke hadde forskning som del av stillingene). I den perioden 
forskningsevalueringen gjelder (2009 – 2014), har emnets kollegium omfattet fem professorer, én 
dosent, én lektor og én vikarierende lektor. Professor Sara Danius ble høsten 2013 professor i 
litteraturvitenskap ved Stockholm universitet og er fra høsten ständig sekreterare ved Svenska 
Akademien; professor Stefan Jonsson er fra høsten 2011 professor i etnicitet ved Linköpings 
universitet; professor Sven-Olov Wallenstein deler sin tid mellom filosofi og estetikk, men hans 
publikasjoner og andre vitenskapelige meritter er formelt oppført innen filosofiemnet. 
 
Estetikkemnet ved SH definerer seg i den aktuelle betydning estetikken har fått i løpet av de siste 
tiår, nemlig som noe langt mer enn den filosofiske estetikk. Emnet omfatter riktignok filosofisk 
estetikk, men også estetisk refleksjon innen de forskjellige kunstfagene (inkludert litteratur) og ikke 
minst den form for estetisk tenkning som kunstene selv representerer. Det man har begynt å kalle en 
aistetikk (Wolfgang Welsch, Gernot Böhme), i motsetning til en artistikk  (kunstfilosofiske 
spørsmål og estetiske dommer), er den mest omfattende betydning estetikk har ved SH. Den 
omfatter sansemessig og sanselig erfaring i vid forstand slik vi som kroppslige vesener gjør 
erfaringer med kunst, våre omgivelser, i relasjon til andre, i hverdagen og som politiske og 
handlende vesener.   
 
Innen alle disse områdene av estetikken har miljøet ved SH publisert originale bidrag som går i 
dybden så vel som i bredden. Enkelte av bidragene har en usedvanlig høy kvalitet, enten de er 
publisert på engelsk, tysk eller svensk, som bøker, antologier eller som vitenskapelige artikler. 
Emnet kvalifiserer dels til karakteren ”excellent”, dels ”mycket bra”.  
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Kvaliteten på forskningen   
De ti innsendte arbeidene (i tidsrommet 2009 og 2014), som omfatter fem monografier, fire 
antologier og én artikkel, viser både bredden og dybden i emnet estetikk. I antologiene bidrar 
kollegiets forskere som redaktører, innledere og forfattere av artikler. Kollegiets medlemmer har 
publisert både på svenske, tyske og engelske renommerte forlag (det nevnes i egenvurderingen 15 
forskjellige). Den bibliometriske analysen viser at i den aktuelle perioden er der utgitt 42 
vitenskapelige publikasjoner, hvor vel halvparten på engelsk. Kapitler i antologier omfatter 24, 
tidsskriftartikler 12, bøker 4 og redaktørantologier 3. Renommerte tidsskrifter og forlag har utgitt 
publikasjonene, deriblant et tysk og et engelsk forlag. 
 
Som særlig representativt for miljøets profil kan stå Danius, Sjöholm og Wallenstein, red.: 
Aisthesis. Estetikens historia del I, Thales förlag 2012 (669 sider). Den omfatter kommenterte 
originalskrifter fra Baumgarten (1750), grunnleggeren av estetikken som filosofisk disiplin, til 
andre verdenskrig (Virginia Woolf). Utvalget er like overraskende som det er overbevisende for en 
estetikk i vid betydning. Foruten klassiske skrifter innen den filosofiske estetikken inneholder 
utvalget utdrag fra arkitekturteori, dans og fra skjønnlitterære forfattere fra Goethe til Woolf. Dette 
avviker på en fruktbar måte fra andre estetiske antologier (tyske, engelske, franske). Utvalget, samt 
kommentarene til tekstene, vitner om et tverrestetisk miljø som arbeider usedvanlig godt sammen 
og som det knapt fins make til i Norden. 
 
Samtlige av de innsendte arbeidene har et høyt nivå, også internasjonalt sett. De tilfører forskningen 
innen estetisk tenkning nye perspektiver og gjør til dels også nye funn, for eksempel når det gjelder 
teknologiens betydning for den estetiske erfaring og den litterære stil. En bok om fransk realisme 
forfekter med styrke at realismen i litteraturen innebærer en synliggjørelsens estetikk. Samme bok 
er tverrestetisk, idet impresjonistisk maleri spiller viktig rolle. Boken Flykt och förvandling. Nelly 
Sachs, førfattare, Berlin/Stockholm, som er en billedbiografi og samtidig en katalog for utstillinger, 
er også utgitt på tysk 2010 (Suhrkamp Verlag) og engelsk 2012 (Stanford Univ. Press). Den 
behandler sammenvevningen mellom liv og verk på en ny, tankevekkende måte som også er aktuell 
for dagens diskusjon om hvordan livet kan slå inn i verket – uten å bli selvutleverende, les: 
selvhenførende. Forfatteren må regnes som en av de fremste eksperter på emnet. 
 
Flere av de andre arbeidene er tverrestetiske i den forstand at eksemplene som analyseres f.eks. er 
både litterære og billedkunstneriske. De er dessuten holdt i et rikt språk, er meget presise og klare 
og inneholder litterære kvaliteter som gjør dem til en nytelse å lese.  
 
De ti innsendte publikasjonene viser med all tydelighet spennvidden i det estetikkbegrep som 
kollegiet ved SH arbeider med. Én måte å karakterisere denne spennvidden på kan gjøres ved å vise 
til de to bøker, der den ene er om Sjukdomens estetik, den andre om Crowds and Democracy: The 
Idea and the Image of the Masses form Revolution to Fascism. Boken Sjukdomens estetik (283 
sider), skrevet av en med dobbeltkompetanse som litteraturviter og psykoanalytiker, viser hvordan 
litteraturen kan påvirke hva vi ser, hører og føler. Boken om massen og demokratiet studerer 
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hvordan forestillinger om massen  mellom 1918 og 1933 får nedslag og blir reflektert i 
skjønnlitteratur  poesi, filosofi, kulturteori, maleri, film, fotografi, arkitektur, psykoanalyse, politisk 
teori m.m. – og slik er et tema med en enorm tverrfaglig kraft.  
 
De tre innleverte antologiene er alle eksempler på et særdeles fruktbart samarbeid blant de ansatte 
innen emnet og med andre fag ved SH, andre svenske universiteter og samarbeid med 
internasjonale miljøer. Redaktørene av disse antologiene bidrar også med innledninger og artikler. 
Antologien om oversettbarhet omfatter, foruten to av redaktørene ved estetikkemnet,  forskere ved 
SH og andre svenske institusjoner og en rekke forskere, forfattere og kunstnere fra Latinamerika. 
Oversettelse ses i vid betydning, som oversettelse mellom språk, ord og bilde, ulike typer tegn, 
mellom ulike kulturelle sfærer, geografiske steder, mellom tanke og handling, tekster og 
kunstneriske uttrykk gjort i eksil. Interessant nok står den brasilianske kulturen i sentrum. Flere 
bidrag behandler oversettelsen grenser og drøfter dette med diskusjon av en rekke filosofer, som 
Heidegger, Adorno, Arendt, Herder, Nietzsche/Derrida.  
 
Antologien om regionalitet/mondialitet setter seg fore å tematisere og definere den dobbelte 
posisjon mellom det regionale og det mondiale i samtidens kunst og estetikk. (Det er Derrida som 
foretrekker begrepet mondialisation fremfor globalisering). Antologien viser hvordan estetiske 
begreper av forskjellig slag kan brukes til å belyse denne dobbelte posisjon. En rekke av artiklene, 
som alle holder et høyt nivå, behandler utenomeuropeisk materiale. 
 
Det bør fremheves at publikasjonene, som alle er av høy kvalitet, viser en god balanse mellom de 
som er skrevet på svensk og de som er skrevet på engelsk og tysk. Viktigheten av å få behandlet 
estetiske begreper og problemer på svensk eller skandinavisk er stor (slik at ikke selv viderekomne 
studenter tror at Kant skrev på engelsk – hvilket faktisk er tilfelle!). 
 
Samlet befinner de innleverte publikasjonene seg dels på nivået ”excellent”, dels ”mycket bra”.  
    
Forskningsmiljø og infrastruktur 
Estetikkemnet har for tiden (2015) seks ansatte, tre professorer (hvorav én deler sin tid mellom 
filosofi og estetikk), en dosent, en lektor og en lektor i vikariat. Fem av kollegiet er fast ansatte. 
Ingen av de ansatte har forskning i sin stilling. Den utstrakte forskning som er utført i 
estetikkemnet, er enten finansiert eksternt eller gjort utenfor arbeidstid. I egenvurderingen nevnes 
fire forskningsprosjekter hvorav ett er knyttet til forskningsnettverk ved Helsingfors, ett er støttet av 
Konestiftelsen, Finland, et er et samarbeid med Freie Universität, Berlin, støttet av STINT, og et 
siste, som omfatter tre delprosjekter, støttes av Östersjöstiftelsen. Det siste delprosjektet er et 
doktorrandprosjekt. For tiden har estetikk-emnet seks doktorander, som tydeligvis bidrar til det 
høye diskusjonsnivået som preger dette emnet.  
 
De ansatte i estetikkemnet samarbeider i utstrakt grad med tilgrensende emner ved SH, som filosofi, 
kunsthistorie, litteraturvitenskap og inngår i det overgripende emnet Kritisk kulturteori. De tre 
antologiene viser til dels et tett samarbeid med internasjonale forskere, forfattere og kunstnere. 
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Boken Translability er del av et samarbeidsprosjekt initiert av Bonniers Konsthall, estetikkemnet 
ved SH og Albert Bonniers forlag. Samarbeidet ble finansiert av KK-stiftelsen. En utstilling var 
også del av dette prosjektet. 
 
Et prosjekt som illustrerer emnets profil særlig godt, er ”Making Sense of Aisthesis: The Return of 
Sensibility”, ledet av Danius, Sjöholm og Wallenstein mellom 2009 og 2012. Innen rammen av 
prosjektet ble den før nevnte Aisthesis. Estetikens historia del 1 utgitt. Denne boken med utvalg av 
kommenterte originaltekster ble muliggjort av Östersjöstiftelsen, samt, når det gjelder 
oversettelsene, av Hultgren-fondet. Ifølge egenvurderinger er det oppført 8 prosjekter, alle under 
Östersjöforskning, hvorav søknader om midler for halvparten av disse er under behandling. 
Fortiden har emnet, som siden 2010 har forskningsrettighet, seks doktorander, hvorav tre er innen 
Baltic and Eastern European Graduate School. Disse, samt en fjerde doktorand, finansieres av 
Östersjöstiftelsen. De første ventes å uteksamineres i 2016. Det foregår undervisning på grunnivå 
(A-, B- og C-kurs) og på avansert nivå (magisterkurs). Emnets samarbeid med lærerutdanningen 
foregår først og fremst gjennom undervisning.  
 
Med hensyn til å skaffe seg eksterne midler, har estetikk-emnet vist seg meget dyktige. Av 
egenvurderingen går det frem at emnet planlegger 7 forskningsprosjekter, hvorav ett allerede er 
finansiert (av Vetenskapsrådet), to søknader er under behandling (av Riksbankens Jubileumsfond) 
to er ufinansierte og ett befinner seg i en tidlig fase. Men det stadige arbeide med søknader, samt 
undervisningsmengden hos de ansatte på emnet, er tydeligvis belastende. På denne bakgrunn må 
forskningsmiljøet betegnes som ”mycket bra”. 
 
Nettverk og samarbeid 
Emnet Estetik har et nettverk som både er nordisk og internasjonalt. Eksempler på 
forskningsrelatert medvirkning er verv som styremedlem i The Nordic Society of Aesthetics, 
medlem i Nordic Society for Phenomenolgy, medlem av Psykoanalytiska föreningens 
vitenskapelige utvalg. Dessuten har kollegiet doktorgradsveiledning ved Humboldt-Universität, 
Berlin, Radbound University i Neijmegen, Pennsylvania State University og ved Uppsala 
universitet. Et særlig tett og brett samarbeid (støttet av STINT) finner sted med Freie-Universtität 
Berlin, støttet av STINT, der estetikk-miljøet ved SH inngår i et miljø for excellent forskning under 
ledelse av Gertrud Koch. Fra 2011 til 214 hadde Fioretos hånd om ”Dag-Hammaskjöld-
Gastvorlesungen”, der han var vertskap for over 80 forelesninger av tyske og skandinaviske 
forelesere. 
 
Kollegiet i estetikk samarbeider med andre beslektede fag ved SH, både om forskningssøknader, 
konferanser, symposier m.m. Estetikkens Högre seminarium er åpent for magisterstudenter, 
doktorander og kollegaer. Hertil innbys innenlandske og utenlandske forskere, og der doktorander 
og kollegaer får presentert sin forskning.  
 
Kollegiet deltar i imponerende høy grad i sammenhenger utenom akademia. Det kan for eksempel 
gjelde publikasjoner, avisartikler, radio- og TV-innslag. I egenvurderingen listes opp hele 45 
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institusjoner som dette har skjedd gjennom, for eksempel Svenska Akademien, DeutschlandRadio 
Kultur, Schweitzer Rundfunk und Fernsehen, Westdeutscher Rundfunk, Jüdisches Museum, Berlin, 
Moderna museet etc., etc. Den utadrettede virksomheten må betegnes som ”excellent”. 
      
Fremtidige muligheter og utviklingspotensial 
Det er vanskelig å se hvordan aktiviteten ved estetikkemnet kan økes eller utvides, selv om de 
planlagte prosjektene viser et beundringsverdig akademisk pågangsmot. Snarere er det vel et 
spørsmål om hvor lenge den faglige aktiviteten på de forskjellige områdene kan vare ved. 
Fremragende forskere som Sara Danius og Stefan Jonsson har gått ut av miljøet, Wallenstein deler 
sin tid mellom filosofi og estetikk. Først og fremst trengs det at forskning inngår i stillingene. Det er 
å håpe at dette kan skje, og at det kan bli flere stillinger innen emnet, slik at estetikkemnet kan 
beholde den særegne profil det er kjent for, både i forhold til nordiske og til internasjonale miljøer. 
Samt å være attraktivt for fremragende forskere. Publikasjoner og andre aktiviteter viser at 
estetikkemnet (som er konsentrert om den moderne epoken, fra 1700-tallet til i dag) stiller spørsmål 
og behandler problemer som ikke bare er dagsaktuelle innen estetikken i en snevrere forstand, men 
makter å se sammenhenger mellom estetikk og etikk, estetikk og politikk, estetikk og psykoanalyse, 
estetikk og sosiologisk analyse. Kollegiet uttrykker ønske om å innlemme forskningen i 
undervisningen i større grad. Det er en god akademisk skikk. Får kollegiet innfridd sine ønsker, vil 
resultatene med stor grad av sannsynlighet vise seg å befinne seg mellom det ”excellente” og det 
som er ”mycket bra”. 
 
 
 
Vurdering av filosofiemnet ved Södertörns högskola 
Vigdis Songe-Møller, Universitetet i Bergen 
 
Almenn vurdering 
Filosofiemnet ved Södertörns högskola har siden det ble etablert på slutten av 1990-tallet utviklet 
en særegen filosofisk profil som er enestående i Norden og som også internasjonalt har gjort seg 
bemerket.  Mens analytisk filosofi er blitt mer og mer dominerende ved de aller fleste lærestedene 
både i Europa og i USA de siste desenniene, har man ved SH systematisk satset på forskning innen 
kontinental filosofi, slik denne har utviklet seg siden Kant, med hovedvekt på fenomenologi, 
hermeneutikk og nyere fransk filosofi. Denne satsningen har uten tvil vært vellykket. Til tross for at 
filosofiemnet ved SH er relativt nyetablert, finner vi her et dynamisk forskningsmiljø, med et bredt 
og integrert samarbeid på en rekke plan: innad i filosofimiljøet, med forskere fra andre emner på 
SH, med nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsmiljøer og med miljøer og institusjoner 
utenfor akademia.  
 
Forskningsaktiviteten ved filosofiemnet er imponerende høy. I løpet av de seks årene som den 
bibliometriske analysen omfatter (2009 - 2014), har de 12 forskerne som inngår i analysen, 
publisert ikke mindre enn 179 arbeider: 140 antologikapitler og tidsskriftsartikler, 12 monografier, 
17 antologier (redaktørskap) og 3 doktoravhandlinger, hvorav en rekke arbeider er publisert i høyt 
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rangerte tidsskrifter og på anerkjente internasjonale forlag. På grunnlag av de innsendte arbeidene 
vurderes kvaliteten på forskningen som "mycket bra" og til dels "excellent". De fleste av arbeidene 
utmerker seg med stor grad av originalitet - blant annet ved å reise grunnleggende filosofiske 
spørsmål i både et historisk og dagsaktuelt lys - og gir til dels viktige bidrag innen den pågående 
internasjonale forskningen på feltet. Forskerne ved emnet har hatt stor suksess med sine søknader 
om eksterne forskningsmidler og har i den aktuelle  perioden hatt et stort antall og til dels 
omfattende forskningsprosjekt, med samarbeidspartnere innen en rekke emner og institusjoner. 
 
Det filosofiske forskningsmiljøet ved SH fremstår som en attraktiv samarbeidspartner for en rekke 
nordiske og internasjonale filosofimiljøer, hvor forskningen innen kontinental filosofi gjerne er 
langt mer fragmentert enn det integrerte forskningsmiljøet som finnes ved SH.  
 
Samlet sett vurderes forskningsmiljøet ved filosofiemnet som "excellent". 
 
Kvaliteten på forskningen 
Av de ti innsendte arbeidene er alle bortsett fra ett publisert de tre siste årene, og disse arbeidene gir 
dermed et godt bilde på den forskningen som i dag pågår innen filosofiemnet. Arbeidene omfatter 2 
antologier, 2 monografier, 2 bokkapitler og 4 tidsskriftsartikler. (I den ene antologien inngår bidrag 
fra fire av forskerne ved filosofiemnet, og det samlede antall arbeider blir derfor i realiteten 13.) 
Bortsett fra én bok, som er skrevet på svensk og kan sies å henvende seg til et allment publikum, i 
tillegg til at den er et solid forskningsarbeid, er alle arbeidene skrevet på engelsk og henvender seg 
til en pågående, internasjonal filosofisk debatt.  
 
Et knippe av det forrige århundres toneangivende tyske og franske filosofer, som Husserl, 
Heidegger, Benjamin, Gadamer, Foucault, Deleuze, Derrida og Ricoeur, står sentralt i 9 av 
arbeidene. Med utgangspunkt i disse filosofene trekkes interessante tråder både tilbake i 
filosofihistorien og fremover mot problemer og fenomener i vår tid innen blant annet språk, 
arkitektur og politikk, men også mot mer rent internfilosofiske spørsmål, som forholdet mellom 
sorg og historisitet og hukommelsens fenomen og dets betydning for forståelsen av den 
menneskelige subjektivitet. Det er også vedlagt to artikler som tar opp temaer fra filosofer fra det 
18. og 19. århundre (Hegels begrep om arbeid, og Schellings og Kierkegaards syn på forholdet 
mellom det tragiske og menneskelig frihet) og en artikkel om Aristotles' begrep om frihet. Også 
disse arbeidene, som diskuterer høyst ulike filosofiske temaer, knytter an til den øvrige 
hermeneutiske og fenomenologiske forskningen ved SH.  
 
En av antologiene inneholder blant annet bidrag av fire forskere ved filosofiemnet. De fire kapitlene 
tar for seg ulike temaer: Husserl og spørsmålet om det finnes en ultimat grunn; menneskets 
eksistens som en type eksil; Platonovs roman Chevengur og spørsmålet om menneskets hjemløshet 
etter den russiske revolusjon; samt Kierkegaard og Benjamin om politikkens betydning for språket. 
Til tross for ulike temaer og ulik filosofisk tilnærming diskuterer de den samme problematikken: 
det moderne menneskets "grunnløshet" og mangel på orientering. Antologien er et eksempel på 
styrken ved det filosofiske miljøet ved SH: samtidig som forskerne har sine individuelle 
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forskningsinteresser, samler de seg om felles forskningsspørsmål, som berikes ved forskernes ulike 
tilnærminger. 
 
Samlet sett kvalifiserer de innsendte arbeidene til vurderingen "mycket bra", til dels "excellent". De 
bidrar med nytenkning og originalitet, og samlet sett er de uten tvil viktige forskningsbidrag i 
internasjonal sammenheng.  
 
Forskningsmiljø og infrastruktur 
Filosofiemnet har sju fast ansatte forskere: en ÖSS-professor i filosofi, en ÖSS-professor i cultural 
studies som delvis er knyttet til CEEBS, ytterligere to professorer, to dosenter og en lektor. I tillegg 
har emnet en postdoktor (2006 - 2015) og en midlertidig ansatt forsker i 50% stilling. Bortsett fra 
den forskningen som er en del av ÖSS-professorenes stilling, er all forskning ved emnet finansiert 
av prosjektmidler. Fraværet av forskning i stillingene er et åpenbart problem. I tillegg til at det 
forhindrer langsiktig forskningsplanlegging, skaper det både stor usikkerhet og et urimelig press på 
de ansatte. Det er vanskelig å forestille seg at man i lengden kan leve med denne situasjonen, i hvert 
fall dersom emnet skal kunne fortsette med den omfattende forskningsaktiviteten det har i dag. 
 
Det er vanskelig å vurdere betydningen av emnets forhold til Østersjø- og Østeuropaforskning. På 
den ene siden er emnet helt avhengig av Östersjöstiftelsen, gjennom dens finansiering av to 
professorat og storparten av forskningsprosjektene. På den andre siden spiller Østersjø- og 
Østeuropaforskning bare en helt marginal rolle i de innsendte arbeidene, som en må anta er 
representativ for emnets samlede forskning. Et delvis unntak er antologien Dis-orientations. 
Philosophy and the Lost Grounds of Modernity, med bidrag av to av emnets ansatte om sovjetisk 
litteratur og kultur, i tillegg til kapitler av og om den tsjekkiske filosofen Jan Patocka. I emnets 
egenvurdering legges det vekt på at emnets forskere har samarbeid med forskere og 
forskningssentra i det tidligere Østeuropa og Baltikum, og at fenomenologisk filosofi, som står 
sterkt ved SH, spiller en sentral rolle i det tidligere Østeuropa. Dette rokker likevel ikke ved et klart 
inntrykk av at Østersjø- og Østeuropaforskning ikke er en integrert del av filosofiemnets 
forskningsprofil, men at satsningen på denne forskningen snarere er en utenforliggende 
konstruksjon man er nødt å forholde seg til. Til tross for at Østersjø- og Østeuropaforskning synes å 
bli tolket relativt romslig når det tildeles midler, er denne bindingen, som forskningsfinansieringen 
ved Södertörns Högskola er avhengig av, en uheldig - og i lengden, vil jeg tro, uholdbar - situasjon 
for filosofiemnet.  
 
Forskerne ved filosofiemnet har et utstrakt og tett internt samarbeid, noe som viser seg både i 
sampublikasjoner og samarbeid om en rekke forskningsprosjekt. I tidsrummet 2009-2014 har 
forskerne ved filosofi fått tilslag på ca. ti forskningsprosjekt, hvorav de fleste er finansiert av 
Östersjöstiftelsen. Det største prosjektet, "Time, Memory and Representation" (2010-2015), med et 
budsjett på over 38 millioner SEK, er finansiert av Riksbankens Jubileumsfond og omfatter tretten 
ulike disipliner fra samtlige større lærersteder i Sverige. I flere av prosjektene inngår doktorander, 
og alle prosjektene omfatter forskere fra ett eller flere tilgrensende emner ved SH, som Medie- och 
kommunikasjonsvetenskap, Estetik og Retorik. Filosofi har også et utbredt samarbeid med Centrum 
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för Praktisk kunskap, hvor flere av forskerne er filosofer. Forskerne ved filosofiemnet har med 
andre ord et utstrakt og fruktbart samarbeid med andre emner både ved SH og andre svenske 
institusjoner og viser at den type filosofi som SH har utviklet, har et bredt tverrfaglig nedslagsfelt.  
 
Det foreligger et nært samarbeid med Centre for Baltic and East European Studies, blant annet om 
forskerutdanning. Emnet har også samarbeid med Stockholms universitet om forskerutdanning, og 
har en forskerutdanningsavtale med Uppsala universitet, hvor flere doktorander er og har vært 
aktive. Emnet har selv forskerutdanningsrettigheter, som en del av forskerutdanningsområdet 
Kritisk kulturteori, hvor filosofi spiller en sentral rolle. I tidsrommet 2009-2014 disputerte tre 
doktorander ved emnet. For tiden er det hele 7 aktive doktorander ved emnet, med noe ulik 
finansiering og delvis i samarbeid med andre institusjoner. Det finnes imidlertid ingen langsiktig 
plan for rekruttering av doktorander, noe som er sentralt for opprettholdelse og videreutvikling av 
ethvert forskningsmiljø. 
 
Det går frem av egenevalueringen at forskerne ved filosofiemnet i utstrakt grad gir forskningsbasert 
undervisning, både på grunnivå og avansert nivå. En rekke kurs bærer preg både av de ansattes 
spesialkompetanser og av pågående forskning innen ulike forskningsprosjekt. 
 
Det foreligger i dag ikke noe formelt samarbeid med lærerutdanningen. Ifølge egenvurderingen har 
noen av emnets lærere og doktorander gjennom årene deltatt i lærerutdanningen, og forskere har 
vært med å bygge opp deler av undervisningen. Imidlertid er det nå nylig tilsatt to lektorer (100% 
stilling) i filosofi med innretning mot lærerutdanningen, noe som vil bidra sterkt til fremtidig 
samarbeid mellom filosofiemnet og lærerutdanningen. 
 
Nettverk og samarbeid 
Emnet har et meget bredt nordisk og internasjonalt samarbeid, i første rekke innen fenomenologi. I 
egenvurderingen nevnes blant annet Nordic Society for Phenomenology, som siden 2014 ledes fra 
SH og innebærer nære forskerkontakter med en rekke filosofimiljøer i Norden; The 
Phenomenological Association of Japan, som SH har forskerutveksling med; forskergruppen 
International Symposium for Phenomenology, som delvis organiseres fra SH; og Filosofisk institutt 
ved Universitetet i Freiburg, som emnet blant annet har hatt felles doktorandveiledning med. 
Emnets forskere har i tillegg kontakt med en rekke andre nettverk, som Society for phenomenology 
and existential philosophy, International Society of psychoanalysis and phenomenology, Carribean 
philosophical association, og Comparative Continental Philosophy. Emnet har også hatt 
lærerutveksling med Pontifical Catholic University i Rio de Janeiro (2007-2012), med støtte av 
Linneus-Palme programmet. På grunnlag av de to innsendte antologiene, Dis-orientations. 
Philosophy and the Lost Grounds of Modernity og Foucault, Biopolitics and Governmentality, som 
begge har bidrag fra en rekke internasjonale forskere, er det all grunn til å tro at dette utstrakte 
internasjonale samarbeidet har vært fruktbart for forskningen ved emnet. Det oppgis at emnet får 
spørsmål fra forskere - både fra inn- og utland - som gjerne vil legge forskningsprosjektene sine til 
SH, men at dette stort sett ikke lar seg gjøre på grunn av interne regler som begrenser 
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tilstedeværelse av gjesteforskere. Dette er neppe en praksis som er gunstig for forskningsutvikling 
og forskningens internasjonalisering. 
 
Emnet har også et bredt nasjonalt samarbeid. I egenvurderingen nevnes Forskarnätverket för 
svenska kritiska ras- och vithetsstudier og et særlig samarbeid med Uppsala universitet, i tillegg til 
samarbeid med Stockholms universitet, Arkitektskolan ved KTH og Konsthögskolan i Stockholm. 
 
Flere av emnets forskere har ifølge egenvurderingen etablert kontakt med ulike kunstinstitusjoner, 
som International Artist Studio Program in Stockholm, Moderna museet og Bonniers Konsthall, i 
form av bidrag til symposier, utstillinger og sampublikasjoner, og det arrangeres temakvelder i 
samarbeid med Kulturföreningen Forum. Forskere ved emnet bidrar også regelmessig i offentlige 
media, som Filosofiska rummet (Sveriges Radio), Dagens Nyheter og flere kulturtidsskrifter. Dette 
viser at emnets forskere ikke bare orienterer seg mot den nasjonale og internasjonale 
forskerverdenen, men at de i betydelig grad også henvender seg til det allmenne publikum. 
 
Fremtidige muligheter og utviklingspotensial 
Sett i lys av den svært omfattende aktiviteten ved filosofiemnet er det vanskelig å se at denne kan 
utvides ytterligere med de nåværende ressursene.  
 
Emnet har selv kloke fremtidsplaner. På grunnlag av sitt store forskningsprosjekt "Tid, minne og 
representasjon" er det etablert et omfattende tverrfaglig forskningsnettverk, som det planlegger å 
videreutvikle henimot en fastere nasjonal sentrumsdannelse innen kritisk kulturminneforskning. En 
realisering av dette vil bety at filosofiemnet ved SH får en enda tydeligere og mer fremskutt 
posisjon enn det allerede har, også internasjonalt. En slik satsning vil imidlertid høyst sannsynlig 
kreve ekstra ressurser, for eksempel i form av en ekstra stilling. 
 
Det er vanskelig å forestille seg at filosofiemnet på sikt skal kunne makte å opprettholde og 
videreutvikle sitt eksellente forskningsmiljø med mindre det får bedre betingelser på følgende 
områder: 


• forskningsdel i stillingene 
• langsiktig finansiering av doktorand- og post.doc.-stillinger 
• større fleksibilitet i regelverket, slik at det blir lettere å ta imot gjesteforskere 
 


Øvrig 
Filosofiemnet har i dag en god kjønnsbalanse blant sine forskere, med fem kvinner og fire menn (to 
kvinnelige og to mannlige professorer, to kvinnelige og en mannlig lektor, en kvinnelig 
prosjektforsker og en mannlig postdoktor). 
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Vurdering av Genusvetenskap ved Södertörns högskola 
Nina Lykke, Linköpings universitet 
 
Almen vurdering 
Genusvetenskapen på SH (oprettet år 2000) er kendetegnet af et fokus på intersektionelle forståelser 
af genus og en løbende (selv)refleksivt funderet videreudvikling af genusvetenskapens 
epistemologiske, ontologiske og metodologiske  grundlag. En orientering mod højaktuelle temaer 
inden for genusfeltet og en stadig udvikling af nye teoretisk-metodologiske vinkler profilerer 
forskningen på et niveau, som modsvarer den bedste internationale forskning på området.  
 
Forskningsmiljøet vurderes som excellent. Det er dynamisk og meget nyskabende, set i 
international og national sammenhæng.  Det måler sig klart med internationale nøglemiljøer og 
fremstår i national kontekst som et af de ledende miljøer på feltet. Den videnskabelige produktivitet 
er stor, set på baggrund af, at miljøet i den undersøgte periode (2009-14) har været i en 
op/udbygningsfase, hvor nye stillinger successivt er kommet til. Miljøet har et vigtigt og 
velfungerende højere seminarium, og meget veludviklede videnskabelige netværk til internationale 
og nationale nøglemiljøer. Forskerne i miljøet har været særdeles gode til at tiltrække eksterne 
midler, bl.a. større bevillinger fra centrale grundforskningsfinansierende organer som Riksbankens 
Jubileumsfond og Vetenskapsrådet. Forskeruddannelsen startede først i 2012, så det er endnu for 
tidligt at vurdere miljøet ud fra spørgsmålet om gennemstrømning. Forskerne i miljøet er meget 
aktive i medier mv og bidrager betydeligt til den offentlige debat  i Sverige. 
 
Kvaliteten på forskningen 
I betragtning af, at Genusvetenskap i 2009 (startåret for den bibliometriske analyse) kun havde 3 
fastansatte, og udbygningen siden er sket successivt, må det anses som udtryk for høj produktivitet, 
at emnet har 77 publikationer i den analyserede 5 års periode, heraf en stor del i internationale og 
nationale peer review tidsskrifter og på anerkendte internationale og nationale forlag. De 77 
publikationer fordeler sig på 35 tidsskriftsartikler, heraf 20 i peer review tidsskrifter, 25 
antologikapitler, 4 monografier, 4 konferenceartikler, 4 antologiredaktørskaber, 4 recensioner og 1 
redaktørskab af forlagspubliceret konferencepublikation. Af de 11 indsendte værker er 8 publiceret i 
2014, eller  under publicering i 2015 (to værker); 3 værker er publiceret i hhv. 2010, 2011 og 2012.   
Publikationerne afspejler den aktuelle orientering af forskningen og vidner om en højproduktiv og 
nytænkende forskergruppe. Værkerne består af 4 refereegranskede artikler (3 til internationale 
tidsskrifter og 1 til Sveriges centrale  genusvidenskabelige tidsskrift, Tidskrift för genusvetenskap); 
1 videnskabelig artikel til tidsskrift uden refereegranskning; 1 forlagsudgivet, gennemredigeret 
konferenceantologi (med to artikler af SH-genusforsker, som også er medredaktør); 3 
antologibidrag (heraf 1 på engelsk, udgivet på velanskrevet internationalt forlag (Springer); 2 
monografier (på engelsk; én udgivet på velanskrevet internationalt forlag, Routledge, med 
refereegranskning). Publikationerne afspejler en vigtig og bevidst tendens i genusforskningen til at 
adressere både det internationale genusforskersamfund (gennem publicering i højprofilerede 
internationale tidsskrifter/forlag)  og samtidig  i et klart forståeligt sprog at nå en 
svensk/skandinavisk genusinteresseret offentlighed (hvorved svensk forsknings  såkaldte  ’tredje 
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opgave’, at nå almenheden, opfyldes). Denne tendens ses også i den bibliometriske analyse (tabel 
5): 56,4% af publikationerne er på engelsk, 43,6 % på svensk.  
 
Flertallet af de indsendte publikationer repræsenterer forskningsfronten og demonstrerer fint den 
tværvidenskabelige bredde, som kendetegner SHs Genusvetenskap. De fokuserer på højaktuelle 
temaer som genus i interaktion med hvidhed, ’race’ og racisme, nation og nationalisme, queer 
femininitet, nye former for biopolitik, nye medier og digitale kulturer (computerspil, musik), 
biopolitik og kropsligt medborgerskab, samt feminismens og genusvetenskapens historie. Der er en 
klar tendens til at gribe og videreudvikle nye teoretiske vinkler som fx intersektionalitetsteori, 
postkolonial feministisk teori, kritiske hvidheds- og racismestudier, teorier om følelse og affekt og 
somatechnics (en nyere teoriretning med fokus på kroppens indvævning i teknologi og vice versa). 
Der er tale om teorifelter med en central placering i dagens internationale feministiske teoridebat. 
Også spørgsmål om metode og metodologi, bla. i feministisk historieforskning og forholdet mellem 
epistemologi, metodologi og skrift reflekteres på nyskabende måder. 
 
Generelt er de indsendte publikationer af excellent eller meget god  kvalitet: 
 
En gren af den genusvidenskabelige forskning på emnet placerer sig klart i både international og 
national forskningsfront ved at reorientere mere traditionelle feministiske 
intersektionalitetsanalyser. Der er dels tale om spændende queerkulturanalytiske  studier, der 
inddrager et affekt- og kropsteoretisk, postkolonialt perspektiv, hvor kroppe, racialisering, genus og 
nation bliver centrale fokuseringspunkter for den intersektionelle analyse. Dels er et nyskabende 
fokus på betydninger af hvidhed gennemgående, bla. i et bidrag til et agenda-sættende særnummer 
om kritiske hvidhedsstudier, genus og intersektionalitet af førnævnte Tidskrift för genusvetenskap.  
 
Endnu en vigtig forskningsgren på Genusvetenskap udgøres af historiske undersøgelser og 
teoretiseringer af grundforudsætninger for at fortælle dels genusvetenskapens, dels feminismens 
historie.  Kendetegnende er excellente og epistemologisk innovative refleksioner, samt nyskabende 
og  meget velgennemtænkt metodeudvikling, som betyder, at der kan kastes lys over hidtil blinde 
vinkler.  Monografien The Geopolitics of Nordic and Russian Gender Research skal nævnes 
specielt inden for denne gruppe. Den udgør et pionerarbejde, der repræsenterer forskningsfronten, 
hvad angår forståelsen af genusvetenskapens historie. Samtidig dokumenterer værket, hvordan 
intersektioner mellem genusvetenskap og forskning med fokus på Østersøregionen kan give 
frugtbare resultater. Monografien reflekterer genusforskningens historie i Norden og Rusland 1975-
2005 i en geopolitisk kontekst, hvor den blinde plet, som ’det nordiske’ har udgjort som ramme om 
en del genusforskning, reflekteres kritisk. Der er tale om et meget velargumenteret stykke 
forskning,  karakteriseret ved stor empirisk indsigt og en stærk evne til metodologisk og 
epistemologisk nytænkning. Også medredaktørskabet for og bidragene til den forlagsudgivne og 
gennemredigerede rapport fra den 10. Nordiske kvindehistorikerkonference Methods, Interventions, 
and Reflections. Report from the X Nordic women’s and gender history conference 2012, publiceret 
på det velanskrevne Makadam forlag, skal nævnes som et fremragende eksempel på vigtige  
metoderefleksioner i relation til feministisk historieskrivning.  
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Et tredje område er feministisk teknologianalyse. Denne forskningsgren rummer spændende og 
innovative queer/feministiske kulturanalyser af nye medier og digitale kulturer. Særligt skal 
monografien Gender and Sexuality in Online Game Cultures, publiceret på Routledge, fremhæves. 
Desuden indgår fine aktuelle analyser af biopolitik og bioteknologi, samt deres betydning for 
feministisk politik omkring abort,  assisteret befrugtning, præimplantationsdiagnostik, 
stamcelleforskning etc.,  og for begreber om kropsligt medborgerskab. Gode eksempler på 
interessante synergier mellem det genusvidenskabelige felt og forskning med fokus på de 
postsocialistiske lande i Østersøregionen er også repræsenteret inden for denne gren af forskningen 
på Genusvetenskap. 


 
Forskningsmiljø og infrastruktur 
Genusvetenskap har 7 fastansatte (’tills vidare’) forskere, hvoraf 3 professorer (1 
Östersjöstiftelsesprofessor og 2 befordrede professorer) og 4 universitetslektorer (heraf 1 docent). 
En yderligere lektoransættelse (’tills vidare’) er på vej. I 2014-15 var der desuden tre midlertidigt 
ansatte lektorer. Undervisningsmæssigt er stillingerne forankrede i de genusvidenskabelige 
programmer (1- og 2årigt masterprogram), og desuden har 2 af lektorerne stillinger rettet mod 
læreruddannelsen. Der er en udmærket tværvidenskabelig balance mellem forskningsmiljøets 
ekspertiser, som modsvarer genusvetenskapens disciplinoverskridende og postdisciplinære karakter. 
Forskergruppen rummer forskere med baggrund i både humaniora (medier, kommunikation, 
idéhistorie, etnologi) og samfundsvidenskab (statsvidenskab, kulturgeografi, antropologi) og 
forskere, som er disputeret i tværvidenskabelig genusvetenskap.  En udvidelse gennem de senere år 
af antallet af fastansatte fra 3 til  7 (snart 8) gør emnet stabilt.   
 
Manglende forskningstid for lektorerne og de to befordrede professorer er  en strukturel svaghed. 
En af professorerne (Östersjöstiftelsesprofessoren) har forskningstid i tjenesten (50%), mens de 
øvrige fastansatte  har 0% forskningstid og kun mulighed for forskning, når det lykkes at skaffe 
ekstern finansiering. Miljøets stærke potentialer for nyskabende forskning og samarbejde i national 
og international målestok kunne uden tvivl materialisere sig i endnu højere grad, hvis der skabes 
større kontinuitet gennem tildeling af forskningstid i tjenesten. Afhængigheden af ekstern 
finansiering gør potentielt forskningen sårbar. Det er dog muligt at søge planlægningsbidrag, og der 
har været givet tid til ansøgningsplanlægning internt på emnet. En yderligere strukturel svaghed er, 
at en – sammenlignet med en del andre svenske universiteter - høj OH (overheadprocent) på SH 
vanskeliggør indtag af postdocs med eksterne forskningsrådsbevillinger. Emnet får henvendelser fra 
postdocs, men har strukturelt ikke mulighed for at huse deres projekter. Det ville være vigtigt for 
miljøet, at de infrastrukturelle muligheder på dette punkt forbedredes.  
 
De fastansatte forskere på Genusvetenskap har været dygtige til at attrahere ekstern finansiering, 
herunder planlægningsbidrag. Flere forskere har inden for de seneste 5 år været involveret i meget 
store kollektive projekter som ”Tid, Minne, Representation”, Riksbankens Jubileumsfond (Manns), 
”FEMCIT”, EU's rammeprogram (Kulawik). Desuden har både Dahl, Hill og Sundén haft større 
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individuelle forskningsbevillinger fra Riksbankens Jubileumsfond og Vetenskapsrådet. Hertil 
kommer en række mindre planlægnings-, rejse-, sabbat- og konferencebevillinger.   
 
Der har siden 2012 været antaget  2 doktorander, og 2 yderligere doktorander er netop blevet 
antaget. De er tilknyttet Genusvetenskap via samarbejde med forskeruddannelsen i Kritiske 
Kulturstudier og antaget med finansiering fra Östersjöstiftelsen. Det er et tilskud til miljøet, at det 
nu har egne doktorander.  Men større volumen og kontinuitet i doktorandindtaget må anses som 
betydningsfuldt for doktorandmiljøet og for udvekslingen mellem akademiske generationer. Det 
skal dog positivt fremhæves, at Genusvetenskapens højere seminarier, der afholdes hver anden uge i 
terminen, fungerer som en frugtbar refleksions- og forskningsudviklingsplatform, hvor også den 
yngre generation (doktorander og masterstuderende) deltager.  Det kan desuden positivt noteres, at 
der er god og tydelig sammenhæng mellem emnets forskning og uddannelsesengagement. 
 
Genusvetenskapen har et godt samarbejde med CBEES (Center for Baltic and East European 
Studies); mødet mellem genusforskningsperspektiver og et fokus på Baltikum og de 
postsocialistiske lande i Østersøregionen har skabt en produktiv platform for forskningsudvikling 
(dokumenteret i flere publikationer og igangværende forskningsprojekter (fx Dahls projekt 
”Queer(y)ing Kinship in the Baltic region”) og i ideer til nye forskningsprojekter (fx 
intersektionelle diasporastudier og feministiske teknologistudier i Østersøregionen).   
 
Ligeledes synes forholdet til læreruddannelsen vel forankret; to læreres undervisning er rettet mod 
lærerprogrammet, og Hill virker som programansvarlig på førskolelæreruddannelsen.  
 
Netværk og samarbejde 
Forskerne har udstrakte nationale og internationale netværk. Flere regnes som nationalt ledende og 
er kendte og velanskrevne internationalt, hvilket har givet basis for en kontinuerlig dialog og 
gensidigt inspirerende udveksling med vigtige internationale miljøer. Som eksempler kan  nævnes:  
Dahls queerfeministiske forskning i queerfemininitet med resonans i international queerforskning; 
Dahls og Sundéns arbejde på somatechnics-feltet, som bl.a. resulterede i, at den internationale 
Somatechnics konference i 2013 afholdtes på SH, ligesom et særnummer af tidsskriftet 
Somatechnics redigeredes af Dahl og Sundén; Manns stærke placering i det mangeårige nordiske 
genus/kvindehistoriske samarbejde; Kulawiks  samarbejde med 17 europæiske partnere i FEMCIT 
projektet  og udstrakte samarbejde med forskere i Polen og Tyskland; Werners samarbejde med 
Anna Lundberg omkring en populært formidlende genusvidenskabelig skriftserie, udarbejdet for 
Nationella Sekretariatet för Genusforskning; forskeruddannelsessamarbejdet inden for det 
internationale genusforskeruddannelseskonsortium InterGender (med 16 partnere i Sverige og 
internationalt).  Forskerne bidrager  også flittigt med papers til nationale og internationale 
konferencer og deltager ofte som både bidragydere og medarrangører. Flere forskere har været på 
længere gæsteforskningsophold ved udenlandske universiteter, og flere har et aktivt engagement i 
tidsskriftredaktioner  på nationalt (fx Tidskrift för genusvetenskap), nordisk (fx queertidsskriftet 
lambda nordica) og bredere internationalt niveau (fx European Journal of Women’s Studies). Hvad 
angår samarbejde med det omgivende samfund, bør - foruden Werners medredaktørskab af 
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Nationella Sekretariatets populærvidenskabelige genusskriftserie – også forskernes brede 
kontaktflader til og engagement  i  debatter i det omgivende samfund nævnes.  Samarbejde med 
andre miljøer på Södertörn er vel udbygget, bl.a. gennem CBEES, det RJ finansierede projekt ”Tid, 
Minne, Representation” og gennem forskningsområdet Kritisk Kulturteori og 
forskeruddannelsesområdet Kritiske Kulturstudier. Det vidner klart om Genusvetenskapens centrale 
placering i emnesoverskridende samarbejder på SH, at  Sundén (på 30% i 3 år) netop – sammen 
med en professor fra filosofiemnet - er blevet udpeget til at skabe nye tværgående samarbejder 
inden for Kritiske Kulturstudier på SH. 
 
Fremtidige muligheder og udviklingspotentialer  
Alt i alt virker forskningsmiljøet som stærkt og excellent; det befinder sig i forskningsfronten af 
tværvidenskabelig genusforskning, nationalt og internationalt. Miljøet fremstår som en stabil enhed, 
der spænder fra at bedrive højaktuel forskning på internationalt niveau og have et gedigent, 
forskningsunderbygget uddannelsesengagement. Det er vigtigt, at der fra 2012 er skabt mulighed 
for, at miljøet kan have egne doktorander. Yderligere muligheder for doktorander, også bredere end 
med fokus på Østersøregionen, grundlag for mere ordinær forskningstid i tjenesten til lektorer og 
befordrede professorer, samt bedre infrastrukturelle muligheder for indtag af postdocs vurderes som 
vigtige momenter i en yderligere konsolidering.  
 
Generelt må miljøet anses for at have stærke potentialer for videreudvikling på alle felter, 
forskning, forskeruddannelse, forskningsbaseret grund- og masteruddannelse. Miljøet virker idérigt 
og produktivt og har mange spændende ideer til knopskydninger på allerede igangværende 
forskningsengagementer og nye forskningsretninger som fx det højaktuelle emne, transfeminisme, 
der med udgangspunkt i arven fra queerfeministisk forskning dekonstruerer genusbinariteten, og 
tidligere nævnte ideer omkring intersektionelle diasporastudier og feministiske teknologistudier i 
Østersøregionen.    
 
 
 
Utvärdering av ämnet Konstvetenskap vid Södertörns högskola   
Bia Mankell, Göteborgs universitet  
 
Allmän bedömning 
Konstvetenskap vid Södertörns högskola har profilerat sig utifrån två spår dels det kritiskt 
kulturteoretiska, dels den moderna epoken. Det kritiskt kulturteoretiska perspektivet genomsyrar 
såväl undervisning som forskning. Den moderna epoken, från 1700-talets Europa till den globala 
nutiden utgör tyngdpunkten i forskningsfälten och även undervisningen. Undervisning och 
forskning är överlag starkt sammankopplade i ämnet på Södertörn. Den konstvetenskapliga 
forskningen präglas också av uttalat intresse för tvärvetenskap och gränsöverskridande 
kunskapsfält. Konst och arkitekturhistorien fördjupas genom artikulerade fält som konstteori, 
konstsociologi, fotografi och digital bild. Profileringar inom ämnet berör konstnärlig utbildning och 
forskning, historiografiska studier, feministisk konstforskning, museistudier och curating, fotografi 
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och digitala medier samt kulturarv, kosmopolitism och ekokritik. Generellt ligger fokus på 
modernitet, modernism, avantgarde, postmodernism och samtid. 
 
Ämneskollegiet består av två professorer, två docenter och två lektorer som alla bedriver forskning 
och undervisning. De är involverade i en rad olika samarbetsprojekt såväl utanför som inom ämnet 
och är aktiva inom olika nätverk, både nationella och internationella. De har var och en individuella 
forskningsprofiler som kompletterar och stödjer varandra. De gemensamma perspektiven i 
forskningen: intresset för tvärvetenskap och gränsöverskridande ämnesforskning, kritisk teori, 
modernism, avantgarde, samtid samt konstnärlig forskning och utbildning bidrar till att skapa en 
viktig och stark forskningsmiljö. Hit hör också en öppenhet vad gäller seminariekultur och interna 
samarbeten. Forskningsmiljön är väl etablerad och har utvecklats och vidgats avsevärt de senaste 
åren. Med en nystartad forskarutbildning, idag två doktorander, kommer forskningsmiljön att 
ytterligare vitaliseras. Några av lärarna är även anlitade som huvud- respektive bihandladerare vid 
andra universitet i Sverige och Norge. Forskningsansökningar hos RJ, VR och Östersjöstiftelsen 
(ÖSS) har varit framgångsrika. Anställda lektorer och professorer har inte forskning i sin tjänst utan 
är hänvisade till externa medel. Här har ÖSS betytt mycket för deras forskningsmöjligheter och 
därmed också styrt in forskningen åt detta håll, något som för ämnets del både varit stimulerande 
och lett till betydelsefull forskning. 
 
Den uttalade ambitionen att samverka mellan undervisning och forskning visar sig tydligt i 
forskningsfälten och verkar ha haft god effekt på undervisningens kvalitet. Samverkan med 
institutioner utanför Södertörn som varit fruktbara även för forskningen är undervisningen på 
Konstfack och Konsthögskolan samt samarbeten med Moderna museet. 
 
Konstvetenskap inrättades på Södertörns högskola 2003 och har på dessa 12 år som gått utvecklats i 
en mycket intressant riktning med tydlig profil och hög forskningsaktivitet bland forskarna. 
Sammanfattningsvis täcker begreppet excellent den allmänna bedömningen för forskningen inom 
ämnet. Här finns spetskompetens på nationell nivå inom de forskningsfält som ämnet intresserat sig 
för, den vetenskapliga produktionen och publiceringen är hög med tanke på gruppens storlek, den 
livaktiga forskningsmiljön präglas av samverkan och aktiv diskussion och med ett högre 
seminarium som även lockar till sig internationellt väletablerade forskare. Ämnets forskare har var 
och en framträdande positioner inom sina respektive forskningsfält och välutvecklade 
internationella och nationella nätverk. De har alla varit framgångsrika i att få externa medel till sin 
forskning och de har genom samverkan såväl inom som utanför vetenskapssamhället bidragit aktivt 
till utvecklingen av ämnet på nationell nivå.  
 
Kvalitet på forskning 
Konstvetenskap på Södertörn har en hög publikationsaktivitet varav nästan hälften av 
publikationerna är engelskspråkiga. Nästan hälften är också refereegranskade enligt den 
bibliometriska analysen. Man publicerar sig mest och främst i antologier men även genom artiklar i 
tidskrifter. Av de 44 angivna publikationerna utförda av ämnets forskare under perioden 2009-2014 
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utgjorde 3 bokpublicering. Hälften av publikationerna var kapitel i antologier.  Att 
tidskriftsartiklarna inte utgör mer än knappt ¼ kan förklaras av relativt få tidskrifter inom ämnet.  
Ämnet har valt ut tio publikationer som var och en och tillsammans väl illustrerar såväl 
publikationsformer som ämnets profil. Fem av dessa är skrivna på svenska resten är engelskspråkig 
internationell publicering. Tre är monografier, en är en antologi, en är en doktorsavhandling och 
resten artiklar. Förutom dessa bör även nämnas ämnets forskares engagemang i museipublikationer 
som katalogtexter, allmänkulturella tidskrifter samt dagspress. Forskarna har varit sällsynt 
framgångsrika vad gäller externa forskningsmedel inte minst hos Östersjöstiftelsen men även RJ, 
VR och Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). 
 
Kvaliteten på forskningen så som den framträder i ämnets publikationer är mycket hög. De kritiskt 
kulturteoretiska perspektiven ger värdefulla och nya aspekter på de empiriska fält man arbetar med 
och den kritisk historiografiska infallsvinkeln skapar nya sätt att förstå konsthistoria som en mer 
horisontell struktur där kanonbildning utmanas. Betoningen på modern och samtida konst och 
arkitektur är artikulerad.  Här har ämnet utmärkt sig i jämförelse med övrig forskning i Sverige. Av 
betydelse är också den forskningsbaserade undervisningen där lärarnas undervisning knyts till deras 
forskning. Alla kurser på grund- och avancerad nivå är tematiserade och utbildningen har bedömts 
med mycket hög kvalitet från UKÄ. Den internationella förankringen är påtaglig i forskningen 
delvis beroende på Östersjöstiftelsens medeltilldelning men också på individuella forskares 
internationella nätverk. 
 
Två tunga monografier i de nominerade skrifterna illustrerar väl den höga kvaliteteten i ämnets 
publikationer. I den ena förankras det komplexa resonemanget kring begreppet samtid på ett 
imponerande sätt i nyare filosofisk-estetisk teoribildning och tradition. Här utgör det kritisk 
kulturteoretiska perspektivet tillsammans med det kritisk historiografiska klargörande teoretiska 
ramar. Men styrkan ligger också i de djupgående analyserna av vissa enskilda verk, vilka sätts i spel 
av det teoretiska ramverket. Den andra är ett mer empiriskt betonat arbete kring konstnärlig 
utbildning och konstnärlig forskning, som är synnerligen väl genomförd i såväl undersökning som i 
analys. Övriga artiklar och skrifter som gåtts igenom stärker intrycket av den höga kvaliteten på 
forskningen i ämnet med fördjupade studier i konstnärligt skapande och medier, konstnärers 
verksamhetsfält ur sociologiska, diskursanalytiska och genusinriktade perspektiv till en 
betydelsefull vidgning ut mot den globala samtiden där också genusteoretiska perspektiv är starkt 
närvarande men även postkoloniala på ett nydanande vis. 
 
Forskningsmiljö och infrastruktur 
Ämneskollegiets sammansättning och övergripande gemenskap i forskningssyn baserat i 
individuella profiler har skapat en mycket aktiv och samverkansinriktad forskningsmiljö som 
forskningsmässigt gett goda resultat. Betydelsefulla och välutvecklade nätverk, hög aktivitet på 
såväl internationell forskningsscen som nationell, har också inneburit möten med gästande forskare 
och konstnärer av betydelse för ämnet. En rad internationellt betydelsefulla forskare har gästat 
ämnet och forskarna står i aktiv kontakt med dem, som exempelvis Keith Moxey, Catherine 
Soussloff, Hal Foster, Hans Belting, Briony Fer, och Tamar Garb för att bara nämna några. 
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Kontakterna med École normal supérieur i Paris och den forskningsgruppen där ska också 
framhållas. Den vitala miljön framstår även genom de många konferenser av betydelse som ämnets 
forskare arrangerat. Ett ämne som konstvetenskap har av tradition ett nära samarbete med museer 
och det pågående konstlivet. Denna förankring i en slags empiri där konstverken, arkitekturen, 
arenorna för konst och konstnärer, är central för ämnet och här har konstvetenskap en viktig 
funktion att fylla. Detta utgör också en slags konstvetenskaplig infrastruktur som ämnet på 
Södertörn har intresserat sig för och den är inte minst betydelsefull för doktoranderna. Det nära 
samarbetet med konstnärliga utbildningsorganisationer och museer har varit fruktbart och ämnet på 
Södertörn spelar en central roll i dagens konstliv. Det livaktiga samspelet mellan forskning och 
konstliv är en del i profilen. 
 
Den forskningsbaserade undervisningen har uppmärksammats nationellt exempelvis av UKÄ men 
kan också ses som en nödvändig strategi då de anställda lektorerna och professorerna inte har 
forskning i sina tjänster utan är hänvisade till externa medel. Genom den tematiserade 
undervisningen kan forskarna med sina skilda profiler lätt gå in i undervisningen utifrån sin 
forskning. Den forskningsbaserade undervisningen har också gett resultat då flera av studenterna 
gått vidare till forskarutbildning. Bristen på forskningstid i tjänsten innebär emellertid avsaknad av 
kontinuitet och förutsägbarhet vad gäller bemanning och utvecklingsarbetet i ämnet. Detta 
resulterar i organisatoriska problem som skulle kunna avhjälpas.  
 
Nätverk och samarbeten 
De enskilda forskarna ingår var och en i flera internationella och nationella nätverk. Här kan 
nämnas Center for Baltic and Eastern European Studies (CBEES) där en av forskarna varit 
forskningsledare och mycket aktiv i samarbeten utifrån detta. Det nära samarbetet med ÖSS har 
resulterat i en rad tvärvetenskapliga forskningsprojekt och internationellt samarbete. Internationellt 
betydelsefulla forskare har som ovan nämnts gästat ämnet, haft föreläsningar och seminarier och 
även varit gästforskare. Konferenser och work-shops har anordnats och även samverkan med 
museer, särskilt Moderna museet, har utvecklat samarbeten. Viktiga samarbeten sker också mellan 
ämnet på Södertörn och Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Även utanför 
vetenskapssamhället har forskarna varit aktiva i media, press och radio men även som föreläsare ute 
i konstlivet. Här spelar forskarna på Södertörn en central roll och det gagnar ämnet både vad gäller 
forskning och undervisning. 
 
Flera av ämnets forskare ingår i internationella nätverk som exempelvis Comparative Avant-Garde 
& Modernisms Workshops, Sámi Art Research Project, Summer School in Cultural 
Transformations. Så även den mångdisciplinära forskargruppen Sociology of Education and Culture 
(SEC) vid Uppsala, Stockholm och Södertörn. FlickForsk: Nordic Network for Girlhood Studies är 
ett annat nätverk som en av ämnets forskare intresserat sig för. Andra betydelsefulla samarbeten 
sker med internationellt baserade forskare, men också i breda tvärande projekt med forskare från 
såväl Norden som övriga Europa. 
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Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
Konstvetenskap på Södertörn framstår som ett synnerligen aktivt ämne vilket profilerat sig inom 
några centrala konstvetenskapliga och samtidsaktuella, ofta gränsöverskridande forskningsfält i 
riktning mot tvärvetenskapliga perspektiv och teoribildningar. På så sätt finns en bredd i 
forskningsområdena och ett djupare led i själva forskningen. Här finns också en mycket livaktig och 
stark forskningsmiljö. De välmeriterade och djupt engagerade forskarna, tillsammans med den nya 
forskarutbildningen, skulle kunna spela en betydligt mer uttalad roll i ämnets utveckling nationellt. 
Här kan nämnas forskningsfält som har att göra med konstnärlig forskning, museernas betydelse 
idag för konsthistorieskrivning och samtidskonst. I ett internationellt perspektiv skulle ämnet på 
Södertörn kunna utveckla konstforskningen i riktning mot Östersjöområdet och därmed bli ett vitalt 
centrum för en ny typ av konstvetenskaplig forskning där delar av Östeuropas konst- och kulturliv 
beforskas på ett innovativt sätt med bland annat den kritiska teoribildningen som är kännetecknande 
för ämnet på Södertörn. Här vore en Östersjöprofessur i ämnet en god start. Även genom de breda 
forskningssamarbetena kan ämnet ges en position av mer nydanande konstvetenskaplig forskning 
såväl nationellet som internationellt. 
 
Ämnet har en hög utvecklingspotential. Konstvetenskap på Södertörn är ett starkt ämne och ska ses 
som ett sådant. Genom sin mycket höga kvalitet i undervisning och sin excellenta forskning med 
många forskningssamarbeten och forskningsprojekt borde ämnet få särskilda resurser till mer 
strategisk forskningsplanering och utveckling av samarbetsprojekt, projektansökningar och 
forskningsinitiering. Av betydelse är naturligtvis att ämnet ges resurser inom Södertörns högskola 
för att detta ska kunna genomföras. Forskning inom tjänsten är ett sådant förslag. Ett annat förslag 
är att, som beskrivits ovan, en särskild satsning på Konstvetenskap sker utifrån ämnets profilering 
mot Östersjöforskning. Denna särskilda satsning, möjligen från ÖSS, skulle kunna innebära, att 
ämnets forskarkollegium tilldelas medel för nätverksarbete och forskningsinitiering men också 
medel till ytterligare ett par doktorandtjänster. På så vis skulle Konstvetenskap på Södertörn kunna 
utveckla en starkare och mer framträdande forskningsmiljö och position inom konst- och 
kulturvetenskaplig forskning i Östersjöområdet. 
 
 
 
Utvärdering av ämnet Litteraturvetenskap vid Södertörns högskola  
Roland Lysell, Stockholms universitet 
 
Allmän värdering 
Ämnet litteraturvetenskap vid Södertörns högskola byggdes 1998 upp med två tydliga profiler: 
”Litteraturvetenskap med dramainriktning” av numera pensionerade lärare samt 
”Litteraturvetenskap med genusinriktning” av en forskare sedan 2009 verksam på andra håll. Sedan 
2011 heter ämnet helt enkelt ”litteraturvetenskap”, där genusinriktningen moderniserats. Den är 
fortfarande en central integrerad del av ämnet, men den förhåller sig inte endast till genus utan 
också till sexualitet, etnicitet, postkolonialism, klass- och djurstudier.  
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Inriktningen mot drama har varit mindre tydlig, särskilt inom forskningen. Genom en serie studier i 
Peter Weiss författarskap (av tre av ämnets forskare) har drama/film dock i viss mån belysts och 
dessutom har exillitteraturens problemställningar kommit att stå i centrum.  
 
Ämnet har i skrivande stund en professor, två docenter och lektorer, varav en nyrekryterad, samt två 
lektorer, varav en nyrekryterad. Ingen av lärarna har forskning i tjänsten. Hittills har man dock varit 
framgångsrik vad gäller bidrag från RJ och VR. Den bibliometriska analysen, som blott upptar fyra 
forskare, visar 30 vetenskapliga publikationer.  
 
Under den nu aktuella perioden har ämnet haft ett projekt med viss dramainriktning + en 
avhandling och tre projekt med genusinriktning. Dramaprojektet var ”Det svenska språkets och den 
svenska exilens betydelse för den estetiska förnyelsen i Peter Weiss’ bidrag till 1900-talets 
modernism” (ÖSS 2010-2012, projektledare Ola Holmgren), inom vilket Markus Huss disputerade 
2014 på avhandlingen Motståndets akustik. Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946-1960 i 
samarbetsavtal med SU. De tre genusprojekten är: 1)”Maskulinitetens estetik: modernitetens 
medborgare i 1800-talets Östersjöregion” (ÖSS 2007-2010, projektledare Claudia Lindén); 2) 
”Cultural feminism! The interaction between culture and activism in the New Women’s liberation 
movement in Sweden and West Germany” (ÖSS 2009-2011, projektledare Ebba Witt-Brattström); 
3) Claudia Lindéns pågående projekt ”En undersökning av historisering som metod inom genusteori 
och genusforskning i Sverige”. Det sistnämnda ingår i det RJ-finansierade “Tid, minne, 
representation”, ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar. 
Projektledare är professor Hans Ruin, Filosofi, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns 
högskola.  
 
Två nya personer har rekryterats. Bägge två har forskningsprojekt vid sidan om sin tjänst på SH. En 
forskare har ett RJ-projekt om djur ”Vara/Djur. Relationer mellan människor och ’produktionsdjur’ 
i kulturens gestaltningar”. (förlagt till Lund). Den andre forskaren besitter djupa kunskaper i tysk 
litteratur. Han engagerades i januari 2015 och har nu ett VR-projekt ”Goethe’s Writings on 
Aesthetics and the Epistemic Transformations in the Late 18th and Early 19th Century”.  
 
Ämnet håller också på att utveckla en didaktisk forskningsprofil utifrån det nära samarbetet med 
lärarutbildningen. Detta har resulterat i bl.a. projektstöd åt ämnets professor Christine Farhan 2012 
för att utveckla två forskningsansökningar. Det bör särskilt nämnas att de många studenterna på 
lärarutbildningen som har invandrarbakgrund gör det möjligt att särskilt forska kring 
mångkulturella frågeställningar inom didaktiken vid just Södertörns högskola.  
 
Ämnets forskningsmiljö kan betecknas som ”bra”. I det insända materialet finns böcker av de icke 
längre verksamma lärarna, medan en av de nya inte alls är representerad. Detta skulle kunna 
innebära en osäkerhet, men genomgång av de båda nya forskarnas totala produktion vittnar om att 
nyrekryteringarna kommer att skapa en lovande, kanske småningom ”mycket bra”, forskningsmiljö. 
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Kvaliteten på forskningen 
Det insända materialet består av fyra böcker, varav två skrivna av icke längre verksamma 
professorer, och sex artiklar, varav en skriven av en numera pensionerad lektor.  
 
En vid institutionen verksam lärares doktorsavhandling belyser social förändring i svensk 
radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet, Det är fråga om en omsorgsfullt gjord pionjärstudie 
över ett tidigare sällan beaktat område som håller mycket hög vetenskaplig kvalitet. Markus Huss 
vid institutionen tillkomna doktorsavhandling Motståndets akustik. Språk och (o)ljud hos Peter 
Weiss 1946-1960 diss SH/SU Ellerströms: Lund 2014 (297 s.), vilken i huvudsak behandlar Weiss 
kortprosa men även beaktar Weiss filmer, håller sällsynt hög kvalitet. Avhandlingen, som sätter 
språk, metaforik och akustik i centrum belönades av Svenska Akademien med ett stipendium ur 
Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Henriette Cederlöf tilldelades det Björnstjernska priset av 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien för sin avhandling "Alien Places in Late 
Soviet Science Fiction: The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels 
and Films".  
 
Avhandlingarna visar att forskningsmiljön fungerat utmärkt för doktoranderna i fråga. 
 
En av ämnets forskare fokuserar i en uppsats de upplevelser av förändring och hemlöshet DDR-
kvinnor fick efter 1989, såväl vad gäller bostadsort som identitet. Uppsatsen är informationsrik och 
välskriven. En annan forskare bidrar med två uppsatser. Humboldts bildnintgsbegrepp sätts i en av 
dem in i ett delvis historiskt genusperspektiv. Även Goethes roman Wilhelm Meisters Lehrjahre 
behandlas. Den andra uppsatsen, vars ämne är feministisk historieskrivning, innehåller såväl en 
översikt av tidigare forskares resultat som ett eget angeläget förslag till fortsatt historiedebatt med 
feministisk utgångspunkt. 
 
I de övriga uppsatserna belyses metaforer och materialiseringar om apor hos Vladimir Nabokov och 
Sara Stridsberg, Gustaf Frödings sjukdomsdiktning samt Anne Charlotte Lefflers författarskap.  
 
De båda avhandlingarna står sig mycket väl i konkurrensen med andra doktorsavhandlingar i ämnet 
och visar hög teoretisk medvetenhet. Uppsatserna håller bra kvalitet och övertygar i sakfrågor. 
Forskningen består dock av punktinsatser. Stora gemensamma projekt saknas fortfarande. Så länge 
forskning inte ingår i tjänsterna, inte ens i professorns, kommer risken för styrning av inriktning 
från Vetenskapsrådet och Riksbanken jubileumsfonds sida att te sig överhängande.  
 
Forskningsmiljö och infrastruktur 
 Även om flertalet av lärarna hittills lyckats erhålla externa forskningsmedel är 
forskningsfinansieringen ett stort problem. Osäkerhet råder huruvida forskning kommer att kunna 
bedrivas i framtiden eller inte. Man söker så gott möjligt följa med ämnets vetenskapliga utveckling 
och ingå i nätverk. Ämnets lärare uppmuntras att åka på konferenser och flertalet av de anställda 
presenterar regelbundet papers på såväl nationella som internationella konferenser.   
 







	 27	


Man har ingen egen forskarutbildning, men man har haft fyra doktorander i samarbete med SU, 
varav tre disputerat och hållit sig kvar inom det akademiska systemet. En docent har som nämnts 
haft ett Östersjöprojekt med betoning på maskulinitetsteori och den till ämnet nyrekryterade 
docenten passar väl in i denna profil med sin starka forskningsinriktning mot tysk litteratur bl.a. 
Goethe och intresse för samarbete med Åbo akademi.  
 
Förhållandet till Östersjöstiftelsen tycks oproblematiskt. Ämnets östersjöinriktning har företrädesvis 
kommit att gälla kopplingar mellan svensk och tysk litteratur. Nuvarande professor var tidigare 
docent i tyska. Hon har, liksom såväl numera pensionerade professor Holmgren som fil. dr. Huss, 
vetenskapligt behandlat den tysk-svenske författaren Peter Weiss författarskap. Cecilia Annells 
doktorsavhandlingsprojekt ”Kärlek och arbete i den Nya kvinnan-romanen” undersöker den s.k. 
Nya Kvinnan-romanen i Sverige och Tyskland kring sekelskiftet 1900; disputation är planerad till 
maj 2016.  
 
I det RJ-finansierade “Tid, minne, representation”, ett mångdisciplinärt forskningsprogram om 
historiemedvetandets förvandlingar, ingår doc. Lindéns projekt ”En undersökning av historisering 
som metod inom genusteori och genusforskning i Sverige”. I detta projekt med totalt tretton olika 
discipliner involverade är samtliga större lärosäten i Sverige representerade. Här erbjuds för 
litteraturvetenskapens del också en samverkan med såväl litteraturvetare på andra lärosäten som 
med forskare inom andra discipliner. 
 
Man beklagar med rätta de stora administrativa svårigheterna med att engagera externa forskare vid 
högskolan. 
 
Såsom ett av de äldsta ämnena vid lärosätet är litteraturämnet väl förankrat på högskolan och spelar 
en central roll inom lärarutbildningens både för de studenter som ska bli ämneslärare i svenska och 
för förskollärare och lärare i grundskolan. Genom korsvisa samarbeten med angränsade ämnen 
inom högskolan såsom genusvetenskap, engelska, religionsvetenskap och estetik fortsätter man 
delta i utvecklingen av högskolans forskning. Likaså genom delaktighet i 
forskarutbildningsplattformen Kritisk kulturteori. Tillkomsten av ”nya” ämnen som genusvetenskap 
och estetik vid SH har inneburit behov av nya formuleringar i den egna inriktningen, varvid 
exempelvis hbt- och queerforskning liksom postkolonial forskning tillkommit. Exempel på 
samarbete med utländska, särskilt italienska, lärosäten, finns också. 
 
Nätverk och samarbete 
Det mångdisciplinära programmet Tid, minne, representation öppnar för kontakter med andra 
institutioner både i Sverige och utomlands. I oktober 2014 var projektet under en veckas workshop-
konferens på Institutet WISER vid Wits University i Johannesburg, Sydafrika.  
 
Man håller vidare på att utveckla ett skandinaviskt forskarnätverk för perioden som kallas ”det 
moderna genombrottet” under sent 1800-tal där också flera museer, bl. a. Waldermarsudde och 
Strindbergsmuseet, ingår. Ämnet litteraturvetenskap på Södertörn är också representerat i det 
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nationella forskarutbildningsnätverket (NRFUL), vilket turas om att ordna doktorandkurser, och 
doktorandworkshops för alla doktorander i litteraturvetenskap i Sverige. I april 2015 var 
litteraturvetenskap på SH i samarbete med litteraturvetenskap på Stockholms universitet ansvarigt 
för årets doktorandworkshop som bestod av två dagar på SH och SU med föreläsning av forskare 
från forskningsområdet kritisk kulturteori och presentation av studenternas papers. Man har vidare 
byggt upp ett livligt akademiskt nätverk inom det interdisciplinära fältet "animal studies" 
(djurstudier). En Södertörnforskare koordinerade och deltog under 2013-14 i temagruppen 
"Exploring the Animal Turn" vid Pufendorfinstitutet/Lunds universitet med forskare från LU, UU 
och SU. Regelbundna träffar organiseras inom nätverket HumAnimal Study Group, baserad vid 
Centrum för genusstudier, Uppsala universitet. En av forskarna tillhör ett feministiskt nätverket som 
främjar samarbete mellan akademiska och konstnärliga forskare. Samma forskare har under 2014 
fungerat som bihandledare till doktoranden i Litterär Gestaltning (GU) Mara Lee.  
 
En annan forskare har arbetat i nära samarbete med forskningsbiblioteken. Under 2010-11 var hon 
projektanställd av Kungliga Biblioteket som textkritisk redaktör i projektet Selma Lagerlöf-arkivet 
(25 %). Under 2011 var hon även anlitad av Uppsala universitetsbibliotek inför webbutställningen 
”Gustaf Fröding – ’Att en gång bli den rätte mannen för det rätta ordet’ ” för att skriva 
kommentarer till 20 dikter.   
  
En numera pensionerad lektor är medlem i IFTR – International Federation of Theatre Research, 
där hon deltar på årliga konferenser, presenterar paper i General Panel eller i arbetsgrupp (Feminist 
Research) varje år. Samma lektor har också flera gånger hållit en bildningskurs för 
tandläkarstudenter på KI. Flertalet av ämnets lärare och forskare är verksamma i en eller annan 
form utanför akademin, som skribenter i dagspress SvD, DN, i tidskrifter som Glänta och Respons, 
de deltar i uppläsningar och författarkvällar på Copacabana, Rönnells m.fl., som föreläsare, som 
redaktörer, som medlemmar i författarsällskap och de deltar regelbundet i akademiska konferenser.  
 
Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
Genom kopplingen till RJ-programmet ”Tid, minne, representation” med dess stora satsning på tid 
och minne och historieteori finns en stor upparbetad kunskap inom detta fält, som 
litteraturvetenskapen på Södertörn planerar att utveckla. Närmast sker detta i det just sökta RJ- 
projektet om den historiska romanen: ”Desiring the Past: Erotics as Politics in the Historical Novel” 
vilket bedrivs tillsammans med forskare vid Stockholms universitet.   
 
Det finns långtgående planer på initiera ett skandinaviskt forskarnätverk för den period under sent 
1800-tal som kallas ”det moderna genombrottet”. Den motsvarar direkt tre av forskarnas 
forskningsintressen. Likaså kommer ämnets profil med djurstudier att fortsätta att utvecklas. 
Forskningsprojektet "Vara/Djur. Relationer mellan människor och  
'produktionsdjur' i kulturens gestaltningar" kommer att fullföljas. (RJ 2014- 2017 f.n. förlagt vid 
Lunds universitet.)  
 
Ämnets professor har genom sin mångåriga tjänstgöring på lärarutbildningen som utvecklingsledare 
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för skolutveckling, forskningsledare för lärarutbildningen samt undervisande lärare på 
lärarutbildningens utvecklat sina forskningsintressen alltmer mot litteraturdidaktiska frågor. Hon 
fick 2012 medel för att utveckla två forskningsansökningar, dels mot förskolan om berättandets 
praktiker, dels mot äldre elever, om fiktionens olika uttrycksformer främst typografisk text och 
film. Bägge de inriktningarna kommer att utvecklas till framtida projektansökningar och 
artikelproduktion och man kommer att beakta den för Södertörns högskola unika höga procenten 
studenter med annan kulturbakgrund än den gängse svenska inom lärarutbildningen. 
 
En forskare planerar att också utveckla det planerade projektet: ”God läsning för kristna flickor och 
pojkar. Svenska Missionsförbundets utgivning av flick- och pojkböcker. En förlags-historisk och 
didaktisk studie.” Projektets syfte är att studera Svenska Missionsförbundets förlags utgivning av 
kristna flick- och pojkböcker under 1900-talet samt att, med fokus på didaktiska frågor, undersöka 
hur bilden av flickan och pojken konstrueras utifrån såväl genus som tro i denna litteratur.  
 
Projektet om Goethes estetiska erfarenhet (5-6 artiklar på tyska, möjligen ställas samman till bok) 
kommer att avslutas. Man kommer att Inleda ett interdisciplinärt projekt (samarbete med estetiker 
samt ev. konst- och/eller musikvetare) kring temat estetisk heteronomi under det långa 1700-talet, 
en diskurshistorisk undersökning av estetikens roll i politiska, vetenskapliga och sociala 
diskursformationer; medel kommer att sökas under 2016 från RJ, VR samt ev. från EU. Vidare vill 
man inleda ett forskningssamarbete med Åbo Akademi om modernitetsproblematiserande litteratur 
producerad i den nordiska periferin (Öster- och Västerbotten, Åland).  
 
För att forskningsmiljöns kvalitet skall bibehållas, eller helst höjas, är det helt nödvändigt att, som 
brukligt vid andra lärosäten, låta forskning ingå i professorernas och lektorernas tjänstgöring. Idag 
har man icke en egen doktorandutbildning och inga egna examensrättigheter inom 
forskarutbildningen. Självfallet bör man sträva efter att utveckla fortsatt forskarutbildning, på längre 
sikt sträva mot att erhålla egen forskarutbildning och egna examensrättigheter, på kort sikt inrikta 
sig på forskarutbildning i nära samarbete med SU samt utveckla det nationella samarbetet inom 
forskarutbildningen. 
 
Eftersom man har mycket starka forskningsmiljöer inom filosofi och estetik vid samma lärosäte bör 
man sträva efter att bibehålla och stärka samarbetet med dessa.  
 
 
 
Vurdering af emnet MKV ved Södertörns högskola 
Anne Jerslev, Københavns Universitet 
 
Almen vurdering 
MKV har eksisteret ved Södertörns högskola siden 1998. I løbet af denne korte periode er der 
blevet udviklet et produktivt og dynamisk forskningsmiljø af forskere med en imponerende 
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videnskabelig produktion på et højt niveau, med omfattende international publikation, med aktiv 
deltagelse i internationale netværk og forskningssammenhænge og med en imponerende succesrate 
vedrørende ekstern forskningsfinanciering.  
 
MKV har en bred, tværvidenskabelig profil med fundament i humaniora men med teoretisk, 
metodisk og tematisk affinitet til både samfundsvidenskaberne og til miljø og teknik, sidstnævnte 
igennem samarbejdet om masterprogrammet ”Environment, Communication and Politics” ved 
Institutionen för naturvetenskap, miljö og teknik. Den tværfaglige profil understreges endvidere af 
MKVs deltagelse i det tværhumanistiske forskningsområde og forskerskolen Kritisk Kulturteori, 
som ydermere indgår i samarbejder med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES). 
Emnet beskæftiger sig med en mangfoldighed af projekter indenfor en bred medie- 
kommunikations- og kulturvidenskabelig paraply (medier, genrer, metoder, historiske perioder, 
teoretiske tilgange); i selvevalueringen fremhæves dog to felter, hvorigennem emnet arbejder på at 
profilere sig yderligere, dels tværvidenskabelig forskning i medialisering, dels medie- og 
informationskundskab og mediekritik (MIK). Det ”ikke mediecentriske” perspektiv, hvor medierne 
på forskelligt teoretisk og metodisk grundlag altid studeres i deres samspil med en række 
kontekster, skaber grobund for en høj grad af originalitet i emnevalg og i publikationer.  
 
Forskningsaktiviteten ved MKV, målt i antal publikationer, er imponerende høj. Af den 
bibliometriske analyse for årene 2009-2014 (del 2) fremgår, at de 26 forskere, der indgår i 
målingen, til sammen har offentliggjort 262 videnskabelige publikationer, mange i prestigefyldte 
tidsskrifter (både internationale og nordiske) og på anerkendte internationale forlag. Publikationerne 
fordeler sig med 14 monografier, 85 tidsskriftartikler (heraf 64 peer reviewed), 105 kapitler i 
antologier (peer review anføres ikke her) og 9 doktorafhandlinger. Hertil kommer 13 
videnskabelige rapporter, 16 konferenceartikler og 11 videnskabelige anmeldelser. Endelig gør den 
bibliometriske måling opmærksom på, at i 11 tilfælde har ansatte forskere været redaktører på 
antologier. Af den bibliometriske analyse fremgår yderligere, at emnet naturligvis publicerer på 
svensk, men især har en høj international publicering; ca. 68% af publikationerne er 
engelsksprogede og ca. 5,7% på andre ikke-svenske sprog. Anføres skal endelig, at der er en vis 
grad af sampublicering. 16,8% af MKVs publikationer er således forfattede med mindst en forfatter 
udenfor højskolen. 
 
Emnet har ydermere markeret sig som meget succesfuld på tildeling af eksterne forskningsmidler på 
baggrund af forskningsansøgninger. Samlet set fremstår MKV på Södertörn Høgskola således som 
et yderst aktivt og produktivt, internationalt orienteret forskningsmiljø. På baggrund af ovenstående 
samt på baggrund af granskning af de 10 indsendte arbejder og publikationslisterne må emnet siges 
samlet at ligge på niveauet ”Excellent”. 
 
Forskningens kvalitet 
De 10 indsendte arbejder, som er publiceret fra 2011 og frem, inkluderer for det første tre 
engelsksprogede monografier (en monografi om digitalisering, nye medier, fildeling og policy 
spørgsmål som fx intellectual property rights; en monografi om værdibegrebet, værdidannelse og 
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nye medier og en monografi om medierede diskurser om Europa læst ud af mediegenrer som fx 
Euroen, symboler som fx EU-flaget og den europæiske hymne sat i spil i forhold til en analyse af 
Beethovens niende symfoni). For det andet er medsendt fire engelsksprogede artikler (en tv-
historisk analyse af samarbejdet mellem øst og vest under den kolde krig; en diskussion af online 
etnografi som medievidenskabelig metode i studiet af digitale mediekulturer; en receptionsanalytisk 
artikel indenfor feltet celebrity studies med en nutidig svensk mediekontekst som analysefokus og 
endelig en artikel om Facebook, om strukturering af tid og om begrebet ”social media time”). For 
det tredje er medsendt to engelsksprogede, samredigerede antologier (dels en komparativ empirisk 
undersøgelse af, hvordan medier indgår i forskellige aldersgruppers opfattelse af sig selv og deres 
omverden i Stockholm og St. Petersborg, dels et tværvidenskabeligt, historisk studie af forholdet 
mellem medier, arkitektur og magt). Endelig er medsendt en svensksproget forskningsrapport (en 
sammenlignende undersøgelse af pigers og drenges brug af onlinemedier, bestilt af Statens 
Medieråd).  
 
De 10 publikationer giver (sammen med de medsendte publikationslister) indtryk af emnets 
mangfoldighed og af en høj kvalitet og originalitet i forskningen. For det første viser de emnets 
tværhumanistiske og tværvidenskabelige profil og dermed dets bredde i indfaldsvinkler til det 
medie- og kommunikationsvidenskabelige felt, der i flere tilfælde såvel skubber feltet i interessante 
og originale nye tværfaglige retninger som bidrager med spydspidsforskning til allerede 
eksisterende forskningsdiskussioner. For det andet viser de emnets brede mediebegreb, der omfatter 
såvel musik som ”nye” som ”gamle” medier og undersøger disse i forskellige typer af historiske, 
empiriske, sociale og teoretiske kontekster. For det tredje demonstrerer de emnets beskæftigelse 
med medier i både en historisk og en samtidig sammenhæng; for det fjerde at forskerne indgår i 
både eksterne og interne samarbejder; for det femte de forskellige typer af genrer og kanaler, 
hvorigennem forskningen publiceres samt endelig at publikationskulturen består af både 
samskrevne og single-authored publikationer. De medsendte publikationer viser en meget høj til 
excellent kvalitet på tværs af publikationstyper, heri altså også medregnet den forskningsgenre, der 
hedder forskningsrapporten. 
 
De 10 udvalgte publikationer udtrykker tilsammen styrken ved den medie- og 
kommunikationsvidenskabelige forskning ved Södertörns høgskola, der kan sammenfattes i ordene 
mangfoldighed og tværvidenskabelig synergi: medie- og kommunikationsvidenskabelig originalitet 
og dybde, metodisk og teoretisk spændvidde, et fokus på forholdet mellem medier og kontekst, men 
samtidig en fælles forankring i en række brede overordnede medie- og kulturvidenskabelige 
problemstillinger.  
 
Forskningsmiljø og infrastruktur 
Det fremgår af oversigten over de ved emnet ansatte forskere, at MKV har 13 fastansatte 
(tillsvidareanställde) forskere, 24 forskere i alt (lektorer og projektforskere) plus fire doktorander; i 
følge selvevalueringen er en postdok og en lektor blevet fastansat efter udfærdigelsen af oversigten. 
To af de fuldtidsansatte er professorer (den tredje professor er ikke ansat i en fuld stilling). En 
professorer er ÖSS-professor og har som den eneste forskningstid direkte i tjenesten; de to 
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professorer i fuld stilling er begge mænd. Emnet har syv docenter (af hvilke tre er kvinder, fire 
mænd). Af oversigten over emnets forskere fremgår endvidere, at alle forskere på nær to har 
forskning i deres stilling (to docenter har kun 20%, men de øvrige professorer og docenter, samt de 
fastansatte lektorer har 50% forskningstid eller mere). Den relativt høje forskningsandel i de fleste 
stillinger skyldes vellykket tildeling af eksterne forskningsmidler på baggrund af 
forskningsansøgninger. De tre vigtigste eksterne kilder til financiering af forskningsprojekter er 
Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Vetenskapsrådet (VR) og Østersøstiftelsen (ÖSS). I alt 29 
forskningsprojekter er blevet financieret i perioden 2009-2014 til en samlet sum af 102 millioner 
kroner. Af disse er 15 ÖSS-financierede, mens midler fra RJ og VR er nogenlunde ligeligt fordelt 
(et enkelt projekt er derudover financieret af Etermedierne i Sverige). Emnets forskere har i 
perioden haft en solid forankring i projekter, som emnemæssigt falder indenfor Østersø- og 
Østeuropaforskning. Det gælder ikke bare projekter, som er tildelt midler fra Østersøstiftelsen, men 
som det fremgår af de medsendte publikationer, kan projekter financieret andetsteds fra også 
indeholde elementer af Østersø- og Østeuropaforskning. MKV-forskerne skal ikke defineres som 
”area study” forskere, og Østersø- og Østeuropaforskning er ikke profilområde, men flere har på 
videnskabelig frugtbar vis formået at indgå i projekter og samarbejder, der involverer Østersø- og 
Østeuropaforskning. 
 
Nogle fakultetsmidler kan søges til at støtte forskernes ansøgningsskrivning. Det må således 
konkluderes, at størsteparten af MKV-forskerne har været i stand til på baggrund af succesfuld 
ansøgningsaktivitet at erhverve sig en stor del forskningstid i deres stillinger. Dette vurderes som 
”mycket bra” til ”excellent”. I den forstand er der kongruens mellem forskningstid og 
publikationsaktivitet i emnet. Forskerne har i høj grad givet værdi tilbage for den financiering, 
emnet har modtaget. På mange fronter: igennem publicering, i internationale netværksaktiviteter, 
men også internt i etableringen af et forskningsmiljø, der understøtter doktorander, bl.a. via 
deltagelse i forskerskolen Kritisk Kulturteori. I løbet af perioden 2012-2014 har otte 
doktorandstuderende disputeret indenfor normeret tid, yderligere fire angives at ville disputere 
inden udgangen af 2014. To af de disputerede er blevet ansat som lektorer i MKV, og tre andre 
underviser i deltidsvikariater.  
 
Netværk og samarbejde 
Forskerne på MKV indgår i en lang række eksterne forskningssamarbejder, på emneniveau 
(formaliserede internationale samarbejder med universiteter i og udenfor Europa) og specifikt i 
forhold til forskeruddannelsen (det STINT financierede Brestolon samarbejde mellem Bremen, 
Goldsmiths/LSE og MKV/SH). En ikke ubetydelig mængde enkelte forskere medvirker og har 
medvirket i internationale forskningssamarbejder (bl.a. i EU-regie), ved symposier, som ledende 
eller synlige figurer i internationale forskningsorganiseringer (forskerforeninger som den 
europæiske ECREA og den nordiske NordMedia og organisationer som International 
Clearinghouse), og som redaktører af internationale tidsskrifter (Culture Unbound bl.a.).  
 
Med til billedet af forskningsmiljø og infrastruktur hører, at forskere fra emnet indgår i en række 
tværvidenskabelige forskningsprojekter internt på SH, blandt andet i det store RJ-financierede 
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”Time, Memory and Representation”, og at emnet, som tidligere omtalt, har et tæt samarbejde med 
CBEES. Det kan således konkluderes, at det er lykkedes MKV-forskerne at synliggøre sig i forhold 
til, bidrage til og være med til at udvikle netværk på tværs af discipliner, emner og landegrænser, 
om end tilsyneladende mindre (med undtagelse af et par RJ financierede netværk) på tværs af 
universiteter i Sverige. Netværksaktiviteter og nationale og internationale samarbejder vurderes som 
”mycket bra”. 
 
En række lærere fra emnet indgår i SHs læreruddannelse med forelæsninger, vejledning og 
seminarer samt med ansvar for kursustilrettelæggelse, svarende til en halvtidsstilling. En MKV-
ansat har endvidere været vejleder for en doktorand. Af betydning for samarbejdet med 
læreruddannelsen – og et stort potentiale i forhold til udviklingen af samarbejdet - er MKVs 
profilering indenfor medie- og informationskundskab (MIK). 
 
Fremtidige muligheder og udviklingspotentiale 
En bagside ved den store og imponerende forsknings- og udviklingsaktivitet ved MKV kan læses 
ud af selvevalueringsrapporten som en ”hög grad av upplevd stress i arbetet”. Det er klart, at det er 
resultatet af en kraftanstrengelse at skaffe så høj en forskningsandel af stillinger for stort set alle 
ansatte på baggrund af ansøgning om eksterne midler, også selv om der bliver ydet en vis støtte til 
skrivning af ansøgninger fra institutionens side. Det er endvidere en kraftanstrengelse at levere den 
betydelige mængde publikationer og af den ”mycket bra” til ”excellente” kvalitet, som MKV, taget 
under et hele, har været i stand til at levere. Dette er selvklart et institutionelt, organisatorisk og 
økonomisk problem, der rækker ud over MKV; men en øgning af den økonomiske understøttelse af 
emnet og en forøgelse af tildelingen af midler fra ”det statliga fakultetsanslaget” synes på længere 
sigt påkrævet, hvis den høje standard skal fastholdes. En sådan økonomisk understøttelse ville også 
kunne bidrage til, at MKV kunne konsolidere mangfoldigheden strategisk og i højere grad være i 
stand til at planlægge i et felt mellem profileringsområder og mangfoldighed. 
 
Selvevalueringen anfører som generelt problem for SH, at institutionen kan have svært ved at 
rekruttere forskere, dels på grund af manglen på forskningstid i stillingerne, dels på grund af en 
relativt lav løn. Dette er naturligvis et dilemma og et problem. SH – og dermed MKV – har dog 
samtidig den store fordel, at högskolen ligger i Sveriges hovedstad og dermed på anden vis kan 
siges at være konkurrencedygtig. Det vurderes som et plus af emnet selv, at det er i stand til at 
fastholde doktorander efter endt disputation. Det samme turde være tilfældet hvad angår 
internationale forskere - at det internationalt orienterede miljø af meget høj kvalitet på MKV vil 
kunne tiltrække forskere. Emnet bør således være opmærksom på at opretholde en balance mellem 
intern og ekstern rekruttering (nationalt såvel som internationalt).  
 
MKV har sin styrke i mangfoldigheden indenfor et bredt humanistisk, medie- og 
kulturvidenskabeligt felt, med vægt på kvalitative metoder og kritisk analyse, men også med 
inddragelse af problemstillinger fra samfundsvidenskaberne og kvantitative metoder. Alt i alt er 
emnet i stand til at profilere sig i forhold til andre medie- og kommunikationsvidenskabelige 
miljøer i Sverige, fx JMK på Stockholms Universitet. Det kunne formodentlig bidrage positivt til 
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mangfoldigheden og synergien mellem humaniora og samfundsvidenskab på emnet, at det i 
fremtiden kunne give yderligere plads til udforskning af, hvordan kvalitative metoder kan forbinde 
sig med kvantitative i medie- kommunikations- og kulturvidenskabelige undersøgelser af et digitalt 
medielandskab. 
 
 
 
Vurdering av pedagogikkemnet ved Södertörns högskola 
Lars Løvlie, Universitetet i Oslo 
 
Kriterier for vurdering 
Södertörn högskolas (SH) generelle etos-erklæring sier at høgskolen skal "… kombinera 
pedagogiskt nytänkande och engagemang med lyhördhet gentemot omvärldens behov och 
samhällets förändringar". Høgskolen skal videre "… bidra till omställningen till ett hållbart 
samhälle samt till den fria bildningen". Og til slutt: "Södertörns högskola ska vara ett självständigt 
lärosäte som utvecklas genom öppenhet, delaktighet och inflytande på alla nivåer."  
I SHs informasjon til studentene om emnestudiet i pedagogikk konkretiseres den generelle 
målsettingen slik: 
"Vid Södertörns högskola tar ämnet sin utgångspunkt i aktuell forskning inom pedagogik 
ur ett interkulturellt perspektiv. I fokus är frågor som rör socialisation, lärande, kunskapsbildning 
och identitet i transnationella, globala och mångkulturella sammanhang. Vi 
studerar också mediernas roll i dessa processer. Inom ämnet vill vi vidga förståelsen för hur 
kunskap konstrueras och värderas. Som student förväntas du arbeta utifrån dina egna erfarenheter 
för att förstå och tolka dessa med hjälp av aktuella begrepp och teorier." Min vurdering skjer 
innenfor denne rammen. 
 
Allmenn vurdering 
Jeg sammenholder den bibliometriske informasjonen over ”Ämnets samlade publikationer under 
2009-2014” med emnets egen ”Publikationslista för ämnet Pedagogik, 2009-2014». Den 
bibliometriske oversikten viser 84 vitenskapelige publikasjoner, derav 66 fraksjonerte. Av en viss 
interesse er forholdet mellom svensk på den ene siden, 48,8 %, og fremmedspråkene engelsk, 42,9 
%, samt spansk, fransk og tysk, til sammen 8,3 %, på den andre. Språkpolitisk er det en styrke at 
svensk brukes som vitenskapsspråk under presset henimot å skrive engelsk, Det gjelder særlig for et 
praktisk rettet fag som pedagogikk. En av forskerne på emnet har, ifølge det oversendte skriftlige 
materialet, fortjenestefullt valgt å oversette og redigere et utvalg av sine engelskspåklige artikler i to 
svenske publikasjoner. Publikasjonslisten viser til fire doktoravhandlinger og ni monografier, og til 
25 referee-granskede artikler. 44 artikler er publiserte i internasjonale vitenskapelig antologier. 
Sampublisering ligger på 31 %. Omfanget av publikasjoner i emnet bør bemerkes. I følge mottatt 
personalliste arbeider tre professorer/dosenter i deltidsstillinger med fra 15 til 25 % forskning i 
stillingene (Borgström, Goldstein-Kyaga, Graviz): to lektorer har deltidsstillinger uten forskning 
(Murstedt, Kaveh). Av fire lektorer i full stilling er forskningsprosenten fra 0 til 27 % (Ehrlén, 
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Olsson, Bergdahl, Stjerna). Ingen av de nevnte stillingene ligger over 27 % forskningstid. Ett 
professorat (Østersjø-professorat) har 70 % forskning. Ut fra nåværende dokumentasjon kan man 
slutte at pedagogikkemnet har et betraktelig underskudd på tid til forskning. Under denne 
begrensning må det vitenskapelige forskningsarbeidet vurderes som meget bra.  
 
Forskningsprofilen er humanistisk og samfunnsorientert, det vil si filosofi, historie og teori, med 
tydelige innslag av samfunnsvitenskapelige metode. Profilen er tverrvitenskapelig, og opererer med 
tre forskningsfelt: Pedagogisk forandringsarbeid, pedagogikkens teoretiske og praktiske 
forutsetninger, og globaliseringens utfordringer samt kampen for sosial rettferdighet. Pedagogisk 
teori og policy henger nært sammen og informerer de pedagogiske praksiser. De innleverte 
arbeidene i pedagogikkemnet realiserer denne målsettingen på en forbilledlig måte. De kan deles i 
to typer innhold, det ene mer historisk og sosiologisk beskrivende, det andre mer filosofisk. De 
sosiologiske arbeidene anvender kvalitativ metode, etnografisk analyse og historieskrivning. Hva 
menes så med filosofisk? I det tyske språkområdet brukes gjerne allgemeine Pädagogik, i det anglo-
amerikanske miljøet philosophy of education, i det skandinaviske miljøet pedagogisk filosofi eller 
filosofisk pedagogikk, om denne virksomheten. Typisk er først at begreper og teori hentes fra 
filosofien snarere enn fra samfunns- og livsvitenskapene, dernest at den tar avsett i den praktiske 
verden, og til sist at den nå mer eller mindre direkte forholder seg analytisk-kritisk til 
utdanningspolitiske tenkning og til behovet for å drive fram en mer reflektert pedagogisk tankegang 
om forskning og utdanning. Et fremtredende trekk ved samtlige arbeider er den internasjonale 
orienteringen i stoff og tematikk, for det meste med konkret nedslag i svensk samtid, men også i 
Østersjø-regionen. Samtidig er viljen til å bidra til den utdanningspolitiske diskusjonen i Sverige 
merkbar i flere av bidragene, og må således regnes som viktige bidrag til utviklingen av det svenske 
utdanningssystemet nasjonalt og regionalt. Plasseringen av pedagogikk i Institutionen för kultur och 
lärande, som klart inviterer til å overskride gamle emnegrenser, har direkte betydning for 
profileringen av pedagogikkemnet.  
 
Samtlige tekster har en meget bra akademisk standard. Arbeidene vitner om SH’s profil som et 
post-tradisjonelt, flerfaglig og internasjonalt lærested. Pedagogikkemnet er godt på høyde med 
sammenlignbare nordiske og internasjonale institusjoner, både i antall forskere og i forskningens 
kvalitet. Emnets innretting mot humaniora er gjort til et fortrinn, og det miljøet som på kort tid har 
tatt form, markerer seg med en karakteristisk profil blant svenske og internasjonale læresteder. 
Blant temaer som er tatt opp, kan regnes beskrivelser av minoritetserfaringer, toleransens teori og 
praksis, forholdene mellom utdanning, religion og demokrati, grunnspørsmålet om endring og 
likhet i samfunnet og likhetens plass i svensk utdanning, med vesentlig tilfang fra fransk 
poststrukturalistisk tenkning. Medarbeiderne har på få år klart å drive fram et miljø som deltar i et 
utstrakt samarbeid med andre, nasjonale og internasjonale, læresteder på et høyt faglig nivå.  
 
Av selvvurderingen framgår det at medarbeiderne på pedagogikkemnet underviser både på eget 
utdanningsvitenskapelig program, og i alle program i lærerutdanningen. Samarbeidet tar blant annet 
sikte på å gjøre utdanningsvitenskapelige forskning (for eksempel verdigrunn og etikk, 
lærdomshistorie og skole, læringsmiljø og didaktikk) direkte relevant i lærerutdanningen. For tiden 
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foregår et utviklingsprogram for samarbeidet mellom forskning og profesjonsutdanning, ledet av en 
professor og to lektorer fra pedagogikkemnet, finansiert av lærerutdanningen. Professoren er også 
medlem av et særskilt råd for lærerutdanningen, initiert fra vinteren 2014. En av dosentene har stått 
for internasjonale kontakter, spesielt for rettet mot Syd-Amerika. To av dosentene har tidligere vært 
medlemmer av forskningsnemd og programråd for lærerutdanning, rettet henholdsvis mot 
forskerutdanning og skolens behov, mens en av lektorene fra 2015 har samordningsansvar for 
førskolelærerutdanningen. Dette er viktige bidrag til SH’s profil og arbeidet for å knytte sammen 
viten og praksis, forskning og profesjon i arbeidet for å utvikle høyskolen.    
 
Kvaliteten på forskningen 
Bredden i forskningsarbeidene og det at de eksplisitt er koblet til internasjonale forskerfellesskap, er 
et kvalitetstegn ved forskningen ved SH. Når det gjelder pedagogisk profilering vil jeg spesielt 
nevne arbeidene i gruppen praktisk filosofi, fordi det her tegner seg et miljø med en uttalt indre 
sammenheng i tenkemåte og metode. Movement and Experimentation … bruker betegnelsen 
«transcendental empirisk» om sin forskning, og tilstreber en “access [to] very young children’s 
learning in ways that might force a rethinking of the educational system.” Toleransens pedagogik 
… leser Derridas tre begreper: gjestfrihet, rettferdighet og sorgarbeid inn i toleransens anatomi, og 
åpner dermed pedagogikken for toleransens paradoksi. Seeing Otherwise … ønsker å “renegotiate 
the relationship between education, religion, and democracy by making the concrete religious 
subject its main focus”. Her analyseres demokrati i lys av post-dogmatisk religionstenkning, og ser 
henimot en ny oppfatning av religionens plass i samfunnet. Jämlikhetens pedagogik tar et 
aksiologisk utgangspunkt i analysen av «endring» av individets forutbestemte posisjon i verden, 
også beskrevet som «frigjøring» og «likhet». Dette er kritikk som analyse, begrunnelse, 
argumentasjon – og visjon. Kvaliteten i disse arbeidene er helt på høyde med den internasjonale 
forskning på feltet. De er klartenkte bidrag til diskusjonen om en sen-moderne utdanning, som kan 
ha problemer med å realisere sine demokratiske målsettinger.  
 
Tre bemerkninger til originalitet. Den ene er at det teoretiske grunnlaget for disse arbeidene er 
relatert til såkalt poststrukturalistisk tenkning, fortrinnsvis representert ved franske filosofer. Det 
andre er den implisitte kritikken av den klassisk europeiske opplysning: den såkalte 
bevissthetsfilosofien og dens forestillinger om rasjonalitet. Det tredje er at arbeidene gir et 
nødvendig kritisk perspektiv på den politisk initierte utdannings- og skoleforskningen i Sverige. Det 
er bemerkelsesverdig at SH på kort tid har klart å samle et så sterkt, profilert og bærekraftig miljø i 
praktisk filosofi, sett både i nordisk og internasjonal målestokk. Her snakker man om en profilert 
nasjonal spisskompetanse som bidrar til den internasjonale forskningsfronten på feltet.   
 
Forskningsmiljø og infrastruktur 
Ifølge oversikten over forskerpersonalet og tilleggsopplysninger finnes det nå seks heltidsansatte, 
derav to professorer og tre lektorer med relativt ferske doktorgrader, og med ytterligere to 
tilsettinger i lektorater i vente. Emnets første doktorand disputerte i 2015, ytterligere tre ventes å 
disputere i nær framtid, og to innen et par år. Seks svært produktive deltidsstillinger 
avsluttes/nytilsettes i innen utgangen av 2016, og én professor emeriteres. Det kan gi mulighet til å 
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konsolidere miljøet ut fra den interne målsettingen om innretting mot humaniora, interkulturell 
pedagogikk og, mer spesielt, mot romani-studier. Av samme oversikt går det som tidligere nevnt 
fram at forskningsandelen i lektorstillingene ligger svært lavt. Tilleggsopplysningene viser at de 
vikarierende lektorene har sin fremste undervisning i lærerutdanningen. Det overrasker ikke at 
Østersjø-professoren ligger høyt på deltakelse i forskerfellesskap, internasjonal og nasjonal 
publisering, og på akademiske verv; og at han er en sentral figur i utviklingen av pedagogisk teori 
(filosofi) og didaktikk ved SH. Pedagogikkemnet ligger likevel høyt på publisering og på nasjonal 
og internasjonal deltakelse i forskning. Diskrepansen mellom undervisningsbyrde og forskningstid 
peker på problemet at lektorene nå arbeider under et tredobbelt krav: å undervise, kvalifisere seg for 
forskning, og å drive fram SH som forskningsinstitusjon.  
 
Selvvurderingen forteller hvordan pedagogikkemnets medarbeidere samordner, organiserer og 
underviser på programmene for førskolelærer- og lærerutdanningen på SH. Målet er samtidig å 
utvikle pedagogikkemnet og lærerutdanningens praksiser, eksemplifisert ned prosjektet ”Levda 
värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete” (2015-2018), støttet 
av VR. Det konkrete samarbeidet mellom avdelingene og emnene innenfor Institusjonen for Kultur 
och Lärande er et bemerkelsesverdig trekk, og vitner om en utstrakt tverrfaglighet. Utfordringen er 
innenfor denne rammen å utvide rommet for forskning blant lektorene for å tilfredsstille deres og 
høyskolens behov for forskning og meritering. I den nåværende situasjon er doktorandrekruttering 
en viktig forutsetning for forskning, og det synes betydningsfullt at emnet selv får rett til å 
uteksaminere doktorander. 
 
Nettverk og samarbeid 
De CV’ene som er lagt inn i vurderingsmaterialet og enda tydeligere den omfattende og detaljerte 
Selvvurderingen viser til et utstrakt og imponerende nasjonalt og internasjonalt samarbeid blant 
medarbeiderne. Alle har sin utdannelse fram til og med doktorgraden fra andre læresteder enn SH, 
flest fra læresteder i Stockholms-regionen, én tatt i Australia, men på nordiske forhold. SH kan 
således som en ung akademisk institusjon trekke på personer med erfaringer fra andre læresteder. 
Alle forskerne har tilknytning til ulike forskernettverk og foreninger i Norden. Én er for tiden 
president for NERA, en annen suppleant i styrelsen for SWERA, to personer er aktive med 
organising og ledelse av nordiske konferanser og forskningsprosjekter om romfolket, bare for å 
nevne noen. Det dokumenteres en vel så rik internasjonal deltagelse og utstrakt faglig samarbeid 
over landegrenser og kontinenter (Europa, Australia, Sør-Amerika og USA). Pedagogikkemnet 
markerer seg her som et internasjonalt orientert forskerfellesskap med meget bra kvalitet.  
 
Framtidige muligheter og utviklingspotensial 
Ifølge den nevnte oversikten over forskerpersonalet har pedagogikkemnet et relativt unge personale. 
Emnet presenterer en omfattende oversikt over nåværende forskning og framtidige mål for 
forskningen, og for samarbeid med andre avdelinger om forskning og undervisning. Emnet ser for 
seg et fagmiljø som kan måle seg med andre fagmiljøer i nordisk og internasjonal sammenheng. 
Sammensetningen av fagfolk er spennende og vitner om vilje til høyverdig forskning. 
Pedagogikkemnet har så vidt jeg kan se på en meget bra måte bidratt til å realisere SH’s generelle 
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etos-erklæring og skolens oppfordring om å skape et selvstendig og profilert lærested i samarbeid 
med kolleger og med studentene. På kriterier for betygsnivåer i følge ÖRE2010 skårer 
pedagogikkemnet «meget bra» på de områder som er tatt opp i den foreliggende vurdering.  
 
 
 
Utvärdering av ämnet Praktisk kunskap vid Södertörns högskola 
Ola Sigurdson, Göteborgs universitet  
 
Allmän bedömning 
Ämnet ”praktisk kunskap” (förkortning för ”den praktiska kunskapens teori”) vid Södertörn är inte 
ett traditionellt akademiskt ämne, vilket bland annat visas genom att jämte Södertörn finns endast 
ett annat universitet i Norden med ett liknande ämne. ”Praktisk kunskap” i det avseende som ämnet 
definieras avser att överbrygga en klyfta mellan den erfarenhetsbaserade praxiskunskap som finns 
inom olika yrken – inte minst vård, skola och omsorg – och den forskning som bedrivs om dessa 
yrken ofta med ringa hänsyn till denna praxiskunskap. I omedelbar dialog med praktikerna själva 
vill man försöka beskriva och kritiskt granska detta slags kunskap.  
 
Det forskarkollegium som finns vid ämnet har olika ämnesursprung. För närvarande omfattar 
Centrum för praktisk kunskap (CPK) tio forskare varav en projektanställd och övriga 
tillsvidareanställda: en professor, tre docenter och sex övriga forskare. Följande disputationsämnen 
återfinns hos ämnets forskare: filosofi, praktisk eller teoretisk filosofi (5), yrkeskunnande och 
teknologi (2), tema hälsa och samhälle (1; i traditionell ämnestillhörighet också filosofi), idéhistoria 
(1) samt tyska med litterär inriktning (1). Det finns med andra ord en betoning på filosofi bland 
forskarkollegiet, vilket även motsvarar inriktningen hos ”praktisk kunskap” på Södertörn, men 
betoningen är inte allt annat överskuggande. ”Praktisk kunskap” som ämne kan alltså betecknas 
som tvärdisciplinärt både vertikalt och horisontellt så att säga: mellan teoretisk kunskap och 
praxiskunskap men också mellan olika akademiska discipliner. I sin självbeskrivning talar man om 
”praktisk kunskap” som ett humanistiskt och kulturteoretiskt ämne. 
 
Den forskningsmiljö som finns kring praktisk kunskap vid Södertörns högskola är väletablerad vid 
lärosätet. CPK inrättades 2001; 2006 blev Fredrik Svenaeus professor i ämnet; 2009 förstärktes 
forskningsprofilen bland annat genom tre teman eller profiler till vilka också har knutits större 
forskningsprojekt; 2013 inrättades den praktiska kunskapens teori som eget forskarutbildningsämne 
och ht 2015 startar de första doktoranderna i ämnet. Tre teman profilerar som nämnts det potentiellt 
mycket vida forskningsfältet: 1) medicin och humaniora; 2) det samtida läraryrkets predikament; 3) 
interaktionen människa-djur. Tre ytterligare teman ses som utvecklingsbara: 1) existensfilosofins 
relevans för det samtida yrkeslivet; 2) polisyrkets akademisering och utmaningar; 3) relationen 
konstnärlig forskning/konstnärlig praxis. Inte särskilt förvånande motsvarar dessa aktuella och 
framtida teman intressen och projekt som finns inom forskargruppen. Det betyder emellertid inte att 
de därmed framstår som godtyckliga. Tvärtom är det en styrka att man genom dessa teman lyckas 
avgränsa sig och även utnyttja de resurser man har. Liknande inriktningar finns även internationellt, 
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om än inte nödvändigtvis i samma form som CPK, men här framstår konstruktionen med ett 
centrum för ”praktisk kunskap” och inte bara ett särskilt tema (”medicinsk humaniora”; 
utbildningsfilosofi; konstnärlig forskning) som en inneboende styrka. 
 
Det allmänna intrycket av kvaliteten på forskning och forskningsmiljö vid CPK är att den är mycket 
bra, potentiellt excellent. 
 
Kvaliteten på forskningen 
Publiceringsstrategierna för ”praktisk kunskap” framstår som traditionellt humanistisk, dvs. att man 
gärna publicerar monografier på svenska för att bidra till det offentliga samtalet men också 
antologier som sammanfattar olika infallsvinklar på ett givet problem. Det betyder emellertid inte 
att man avstår från att publicera artiklar i högt rankade internationella tidskrifter. Av den 
bibliometriska analysen av perioden 2009-2014 framgår att de huvudsakliga publiceringsspråken är 
svenska och engelska, med endast en liten övervikt för det förstnämnda. 4 böcker har publicerats 
under perioden men inte mindre än 60 antologikapitel och 12 redaktörskap för just antologier (man 
har sin egen serie där många bidrag publiceras av forskarna). Till detta kommer 19 tidskriftsartiklar 
varar 16 refereegranskade. 
 
CPK har nominerat tio publikationer som också väl exemplifierar den publiceringsstrategi som 
CPK uttrycker. Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid är en bok som visar på en vilja 
att bidra till det offentliga samtalet. Den är skriven på ett för den bredare allmänheten tillgängligt 
sätt om en angelägen fråga och väl förankrad i den forskning som författaren (och även andra) 
bedriver. En svensk antologi, Kvalitetsjakten, behandlar ”professionalitet i välfärden” och har även 
den ett populärt anslag genom bidrag från yrkespraktiker. Tre antologier utgivna i CPK:s egen 
skriftserie (Södertörn Studies in Practical Knowledge) är också bifogade, två på svenska om 
praktisk kunskap respektive interaktionen människa-häst, och en engelsk där kroppsligheten står i 
centrum; dessa är mer riktade mot det akademiska samhället och visar på den vetenskapliga kvalitet 
som kännetecknar ämnets forskare. Av de fem resterande publikationerna som är skrivna av fyra 
olika författare är fyra skrivna på engelska och en på svenska, två av de engelska publicerade i 
erkända internationella tidskrifter, en i en nyutgiven antologi på Routledge, en i manusform samt ett 
kapitel i en svensk antologi. Kvaliteten hos dessa artiklar/kapitel framstår som genomgående 
mycket hög, och därom vittnar också deras (i vissa fall) akademiskt erkända publikationskanaler.  
 
De tio publikationerna visar också på hur filosofiskt (i vid mening) orienterad forskningen är. 
Samtidigt är det sammantagna intrycket av dessa publikationer att de väl stämmer överens med den 
valda inriktningen hos ”praktisk kunskap” att överbrygga klyftan mellan teori och praxiskunskap; 
de flesta av de insända publikationerna uppfyller inte bara ett allmänt kvalitetskrav på vetenskaplig 
forskning utan bidrar också i hög grad med nytänkande och originalitet. Särskilt bör framhållas att 
den ”dubbla” publiceringsstrategi som tillämpas vid CPK – populära skrifter med inriktning på 
samverkansfrågor likaväl som publikationer i internationella tidskrifter med peer-review – inte bara 
framstår som mer eller mindre nödvändig med tanke på ämnets karaktär utan också framgångsrik. 
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Således bör såväl de akademiska som de mer populära skrifternas ses som en kvalitetsmerit i 
sammanhanget. Kvaliteten på forskningen framstår med andra ord som mycket bra. 
 
Forskningsmiljö och infrastruktur 
Forskningsmiljön framstår som kreativ och vital, inte minst på grund av det omfattande antal 
konferenser och symposier som arrangeras av ämnet. Ämnets forskare är också engagerade i ett 
antal akademiska samarbeten och nätverk samt även en omfattande samverkan med samhället 
utanför akademin. Man publicerar som sagt monografier på svenska vilka når en bredare allmänhet 
även utanför akademin. Homo patologicus från 2013 är ett exempel just genom att dess publikation 
åtföljdes av en välbesökt föreläsningsturné runt om i Sverige. Ämnets forskare är också engagerade 
i den egna masterutbildningen, uppdragsutbildningar på Södertörn och utbildningar inom andra 
ämnen.  
 
För ett ämne som gör anspråk på att överbrygga klyftan mellan teoretisk kunskap och 
praxiskunskap framstår det som ofrånkomligt med ett brett engagemang i undervisning och utanför 
akademin. Med tanke på det engagemang i utbildning och samverkan som skrivs fram uppstår 
frågan huruvida detta i längden är möjligt att kombinera med kvalificerad forskning. Man noterar 
att intresset för ämnets forskning tilltar, inom och utom akademin, vilket ökar belastningen på 
ämnets forskare. Till sin hjälp har CPK en föreståndare på halvtid och dessutom har man en 
professor i ämnet med 50% forskning i tjänsten som också avlastar föreståndaren. Finansieringen av 
övrig forskning sker genom att söka projektmedel. Av redovisningen framgår att forskarkollegiet 
varit framgångsrika i att söka medel från Östersjöstiftelsen och andra forskningsfinansiärer. 
Tillsammans med den osäkra finansieringen av föreståndaren från 2016 framstår emellertid 
avsaknaden av någon som helst garanterad forskning i lektors- och professorstjänster som det stora 
hotet mot den framtida forskningen. Som på många andra håll riskerar nämnda konstruktion av 
tjänster att förflytta fokus från egentlig forskning till att skriva forskningsansökningar. En långsiktig 
plan som säkerställer finansieringen av föreståndaren och en garanterad del forskning skulle 
sannolikt vara betydelsefullt för miljön. Under rådande villkor framstår emellertid forskningsmiljön 
som mycket god. Till detta bidrar att det finns ett gott samarbete med angränsande ämnen (inte 
minst filosofi), vilket gör att miljön för forskning inte endast är begränsad till CPK:s egen personal. 
Med tanke på det antal personer som ingår i CPK i olika positioner verkar ämnets forskning inte 
vara beroende av enskilda forskare och därmed inte så sårbar som kan vara fallet med mindre 
konstellationer.  
 
Etableringen av ”praktisk kunskap” som eget forskningsämne och antagningen av doktorander till 
forskarutbildning tjänar också till att etablera ämnets identitet på lång sikt. Det är naturligtvis för 
tidigt att bedöma utfallet av forskarutbildningen, men till sin intention framstår den som ett sätt att 
fullfölja ämnets tvärdisciplinära karaktär. Den bidrar förmodligen också till stabiliteten hos 
forskningsmiljön genom att en ”naturlig karriärväg” inom akademin etableras; docenter och 
professorer ges möjlighet att meritera sig genom handledning av doktorander. Att det kontinuerligt 
tillförs doktorander i praktisk kunskap också i framtiden framstår som en viktig punkt i den 
framtida utvecklingen av CPK. 
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Nätverk och samarbeten 
De enskilda forskarna har en stor mängd olika samarbeten på olika nivåer, inklusive samarbeten 
kring större forskningsprojekt där deltagare från andra lärosäten i Sverige och Norden förekommer, 
men också, inte minst, området kring Östersjön, samt universitet i Glasgow, Rom, Århus. Ett antal 
namnkunniga nationella och internationella gästforskare har också besökt CPK. Tillsammans med 
filosofiämnet har CPK en imponerande gästforskarverksamhet.  Lika intressant här är emellertid de 
övergripande samarbeten som CPK har. Den främsta samarbetspartnern är, enligt 
självbeskrivningen, Senter for praktisk kunnskap vid Universitetet i Nordland, Bodö, Norge, som 
jämte CPK är det enda nordiska forskningscentrum av liknande slag som för närvarande finns. Vid 
detta norska centrum bedrivs bland annat en forskarutbildning i professionspraxis med ett trettiotal 
doktorander. Tillsammans med forskare i andra lärosäten är man också i färd med att starta upp en 
tidskrift. Summerande framstår CPK tydligt som en internationellt orienterad forskarmiljö. 
 
Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
Med sin både vertikala och horisontella tvärdisciplinaritet framstår ”praktisk kunskap” som ett 
ämne med många utvecklingsmöjligheter. Dels påvisar ämnet filosofins (i vid mening) potential 
betraktad inte som en disciplin jämte andra discipliner utan som en aspekt av såväl teori som praxis. 
Detta torde innebära samarbetsmöjligheter med en lång rad andra ämnesområden, inte minst sådana 
utanför den traditionella humanistiska fakulteten med professionsförankring (medicin, vård, 
utbildning, ekonomi, teknologi et cetera). Dels har CPK – av goda skäl – valt att fokusera vissa 
aspekter av relationen mellan teoretisk kunskap och praxiskunskap: hälsa, utbildning och 
människa/djur. Ett sådant val innebär emellertid framtida möjligheter att utvidga verksamheten med 
ytterligare teman, möjligheter som redan finns vid centrumbildningens horisont, som inledningsvis 
nämnts. Här framstår den polisutbildning som Södertörn bedriver som en given samarbetspartner 
där CPK både skulle kunna bidra med att utveckla denna i enlighet med sitt perspektiv och 
samtidigt forska på vad polisutbildningens akademisering innebär för polisyrket.  
 
Ett viktigt led i CPK:s utveckling är förmodligen just att de tillgängliggör sitt perspektiv i form av 
seminarier och publikationer som inte endast riktar sig in mot forskarsamhället. Till dels en 
nödvändighet med tanke på karaktären av ”praktisk kunskap” som disciplin, men till dels också en 
viktig strategi, eftersom man därigenom kan visa hur forskningen inom centrumbildningen också 
kan komma praxis till godo. Om man med ”innovationer” inte endast tänker på fysiska ting eller 
patent, är det inte orimligt att tänka sig att ”praktisk kunskap” kan bidra med sociala innovationer 
av stort värde. CPK:s utveckling är emellertid avhängig av att långsiktiga finansieringsmöjligheter 
finnes för en föreståndare (möjligen med en koordinator som hjälp) och en garanterad forskning i 
tjänsten för professorer och lektorer. 
 
Forskningen på CPK framstår, som jag nämnde inledningsvis, som mycket god. Den har emellertid 
potential att utvecklas i en excellent riktning med tanke på de möjligheter som för tillfället erbjuds 
genom ämnets rika kontakter med olika yrkesutbildningar, med etableringen av polisutbildningen 
vid Södertörn, med doktorandantagningen och också genom etableringen av en internationell 
tidskrift för ämnet. CPK verkar gradvis ha erövrat en allt starkare position som akademiskt ämne, 
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och det finns ingen anledning att tro att denna process är i avtagande. För att ämnets växt skall 
kunna fortsätta ytterligare mot en excellent miljö skulle jag avslutningsvis vilja lyfta fram fem 
punkter som jag uppfattar som avgörande för denna process, där Södertörns högskola ytterligare 
skulle kunna bidra till ämnets framgång: 


 
• Långsiktigt tryggad finansiering av föreståndarskapet 
• Forskningstid i tjänsten för medarbetarna 
• Utveckla polisforskningen på SH med hjälp av CPK 
• Ge CPK en större plats i forskningsplattformar för andra yrkesutbildningar på SH, 


särskilt lärarutbildningen, och även vad gäller samarbete med andra lärosäten i 
närområdet (medicin och vårdutbildningar) 


• Reguljära doktorandtjänster 
 
 
 
Vurdering af emnet Retorik ved Södertörns Högskola 
Lisa S. Villadsen, Københavns Universitet 


Generel vurdering  
Retorikemnet ved Södertörns högskola er forholdsvist nyt, og den fremsendte dokumentation vidner 
om et miljø, der arbejder hårdt på at etablere sig trods meget vekslende personalebemanding. 
Forskningen i emnet bygger på en bred vifte af humanvidenskabelige discipliner, men kan siges at 
have lærings- og kommunikation på samfundsplan som et overordnet fælles bredt tema.  
 
Retorikemnet ved Södertörns Högskola har i perioden 2009-2014 haft en stor og kvalitetspræget 
forskningsproduktion. Forskningsaktiviteten i vurderingsperioden har været meget god i forhold til 
antallet af ansatte og deres forskningstid. I forhold til at selvfremstillingen på hjemmesiden betoner 
samtidsperspektivet, er det bemærkelsesværdigt, at størstedelen af den medsendte forskning er 
historisk orienteret. Der er særlig vægt på antologibidrag (21) og monografier (11). Hertil kommer 
10 peer-reviewede forskningsartikler, 4 ikke-peer-reviewede forskningsartikler, 2 
konferenceartikler, en boganmeldelse, to bogredigeringer og en ph.d.-afhandling (som ligger til 
grund for en af monografierne). Af disse 52 publikationer er 18 på engelsk, 1 på tysk og 1 på 
fransk. Seks publikationer er samforfattede. Hovedpubliceringskanalen for peer-reviewede artikler 
er det skandinaviske retoriktidsskrift Rhetorica Scandinavica. Andre tidsskrifter er Journalistica, 
Mediekultur og Folkmålsstudier. Kun en monografi er på engelsk, alle andre på svensk. 
 
Samlet set fremstår Retorikemnet ved Södertörns Högskola som et aktivt og alsidigt 
forskningsmiljø med en vis international orientering. På grundlag af de ti medsendte arbejder og 
publikations-listerne vurderes forskningskvaliteten og publikationshyppigheden som god i 
vurderingsperioden. Emnet er stærkest på to forskningsfelter: Retorikhistorie og retorikdidaktik. På 
begge disse felter har emnet potentialet til at indtage en ledende position.  
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Emnet har desuden markeret sig som succesrig med forskningsansøgninger. For vurderingsperioden 
2009-2014 må emnet siges samlet at ligge på niveauet ”Bra”. 
 
Forskningens kvalitet 
De ti medsendte publikationer fordeler sig på seks bøger (fem monografier, en antologi) og to 
forskningsartikler (hvoraf den ene er en projektpræsentation og den anden peer-reviewet) og to 
andre forskningsartikler (hvoraf en er fra konference-proceedings). Alle er publiceret inden for de 
seneste fem år. Emnemæssigt dækker de et meget bredt humanistisk-sprogvidenskabeligt spektrum: 
Fra det primært klassisk og nordisk filologiske over det retoriske til det primært hermeneutisk-
filosofiske. Der indgår også kirkehistorisk forskning.  
 
Af de medsendte publikationer er det kun ca. halvdelen der indskriver sig i decideret retorikfaglige 
forskningsfelter. Her findes gode eksempler på retorisk forskning der binder fagets klassiske rødder 
sammen med nutidig, international forskning og knytter det til akutelle spørgsmål, fx hvordan man 
kan uddanne högskola-studerende i ansvarlig meningsdannelse på en måde der tager hensyn til 
diversitet uden at ende i ren relativisme. Der er også forskningsbidrag der knytter sig til retorisk 
didaktik, visuel retorik og argumentationslære og klassisk teori og bl.a. stillære. Disse værker har et 
meget godt niveau og afspejler forskningsmæssig styrke i forhold til det nationale og internationale 
forskningsmiljø. Dog er kun to publikationer på engelsk.  
 
En stor del af det medsendte materiale kan kun vanskeligt betegnes som retorisk forskning. De 
kirkehistoriske bidrag hverken citerer eller forholder sig ikke til retorik-orienteret forskning. Ströms 
bog om professor Michael Wexionius Gyldenstoples breve til sin søn er primært et filologisk værk: 
en kommenteret oversættelse med en hvor retorikken optræder som en stil- og formlære. Også i ”En 
dynasti bliver til”, redigeret af Ekedahl, er det retorikfaglige snarere implicit end direkte til stede. 
Bogens forskningsspørgsmål besvares på grundlag af bl.a. historisk, kunsthistorisk og 
musikvidenskabelig ekspertise, og med en rudimentær inddragelse af retorisk forskning. Rosengren 
arbejder bl.a. med det klassiske retorisk begreb doxa og sin egen viderebearbejdning i form af hans 
teori om doxologi som han har udviklet med stadig reference til Cassirer og Castoriadis. Bogen må 
dog betegnes som mere filosofisk end retorisk orienteret i sit fokus på hermeneutiske spørgsmål. 
 
Forskningsmiljø 
I den seneste årrække har Retorikemnet været succesrig med forskningsansøgninger, bl.a. fra 
Östersöstiftelsen (”Den moderna staten och retoriken” 2005-2007; ”Vad krävs för en topisk 
didaktik: En studie av förutsättningarna för refleksivt lärande i retorisk form utifrån 
utbildningsdiskursen i tre demokratier” 2007-2011; ”Överhetens odödliga lov” 2008-2010 samt 
Vetenskapsrådet: Critical Thinking for a Pluralistic University (2007-2012) og et projekt finansieret 
af Krisberedskapsmyndigheten: ”Interkulturell retorik i ett Säkerhets-politisk perspektiv” 2001-
2005.  
 
I den periode som forskningsvurderingen vedrører, 2009-2014, har medarbejdere ved afdelingen 
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fået disse projekter finansieret af Östersöstiftelsen: ”Politisk kultur och retorik i det svenska 
Östersöväldet” 2011-2013 og ”Östersöregionens akademiska kultur under tidigmodern tid”, 2013-
2015.  
 
Især på det historisk orienterede forskningsspor har det fokus på Baltikum, som Östersöstiftelsens 
finansiering indebærer, været udbytterigt. De tre igangværende ph.d.-projekter har alle profiler, der 
ligger i tråd med Östersöstiftelsens formål. Med hensyn til den mere samtidsorienterede forskning 
er der også eksempler på projekter, der belyser meningsdannende kommunikation i bl.a. Finland, 
Ungarn og det tidligere DDR. 
 
Retorikemnet har ikke forskningsuddannelsesprivilegier og indgår ikke i Högskolans program 
”Kritisk Kulturteori”. Hermed har emnet ikke adgang til fakultetsstipendier, men alene doktorander 
som er projektansatte og som får deres uddannelse andre steder, fx Stockholms Universitet og 
Uppsala Universitet. Dette er stærkt begrænsende for emnets mulighed for at styrke 
forskningsmiljøet. 
 
Det fremgik af samtalen ved besøget at Retorikemnets ønske om at samarbejde mere med Svensk-
emnet er blevet vanskeliggjort ved den seneste opdeling i afdelinger, hvor Retorik kom sammen 
med Pædagogik og Genusvidenskab. Retorikemnet har ganske vist de bedste muligheder for at 
indgå i samarbejder med begge disse emner, men det er uklart, om interesseren er gensidig. Til 
gengæld vil Svensk gerne samarbejde med Retorik om bl.a. uddannelse. 
 
De mange tværfaglige samarbejder vidner om stor faglig fleksibilitet og dynamik. Den heterogene 
faglige sammensætning af forskere på Retorikemnet har uden tvivl en række fordele: Den sikrer 
gensidig faglig udfordring og fornyelse, og den kan bidrage til at “trække” retorikforskningen ind i 
tilgrænsende discipliner som fx svensk og historie. Den brede faglige forankring kan også være en 
fordel i undervisningsmæssig sammenhæng, idet retorikstudenter på denne måde møder 
tværfaglighed og metodepluralisme som en integreret del i deres uddannelse. Den mange-
disciplinære tilgang til forskning som fremhæves på emnets hjemmeside, er en måde at forankre 
retorikfaget (som i Sverige ellers ofte er mere historisk og filologisk orienteret) i en relevant 
samtidskontekst. Det betyder dog også, at den kerne-retoriske faglighed bliver relativt mindre 
hvilket vil gøre det sværere for miljøet at markere sig i internationale retorikfaglige 
forskningskredse. 
 
Oversigten over den planlagte forskning er lovende. Her er spor der både følger traditionen med en 
(kultur-) historisk orientering samtidig med spor der er samtidssprogsbaserede og nutidsorienterede 
i deres forskningsfelt. Der har været praksis for institutionel støtte til projektansøgninger og 
færdiggørelse af forskningsprojekter. Denne praksis må man håbe fortsætter, eftersom de ansatte 
ellers har meget vanskelige vilkår for at gennemføre deres ambitioner om at videreføre og styrke 
emnets gode forskningsprofil. 
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Netværk og samarbejder 
De ansatte er primært uddannet i Sverige og har kontakter til forskningsmiljøer i  bl.a. Polen 
(Warszawa), Norge (Bergen) og Frankrig (Paris). De deltager i en række faglige netværk, bl.a. 
POLKOM (om politisk kommunikation) der omfatter forskere fra Uppsala, Göteborg og 
Stockholms universiteter. Der er pr. 2015 indgået en Erasmusaftale med Tübingen Universität i 
Tyskland om forskerudveksling. I 2011 var Almström Persson (nu ansat ved Stockholms 
Universitet) gæsteforedragsholder i Warszawa, Polen. 
  
Det skal fremhæves som en styrke ved miljøet, at man samarbejder systematisk med kolleger i 
andre humanistiske discipliner og på andre, især svenske og franske, universiteter. Emnet har 
løbende kontakt med de andre retorikmiljøer i Sverige og er godt repræsenteret i det skandinaviske 
forskningstidsskrift Rhetorica Scandinavica. De deltager desuden i de nordiske konferencer for 
retorikforskning samt internationale konferencer som RSE (Rhetoric Society of Europe), ISHR 
(International Society for the History of Rhetoric) og RSA (Rhetoric Society of America). 
 
Fremtidsmuligheder og udviklingspotentiale 
Retorikemnet er på dette tidspunkt i en udsat position hvad angår forskning. Med en professor og 
tre lektorer uden forskning i deres ansættelse er det et lille forskningsmiljø. Man har følt sig 
”decimeret”. Pr. september 2015 er der en professor og fire lektorer: Dahlin, Wolrath Söderberg og 
Edberg. Almström Persson gør for nærveærende tjeneste ved Stockholms Universitet. Hertil 
kommer fire adjunkter: Oja, Ekeman, Hansson og Palm. Professor Ström har ingen forskning i sin 
ansættelse. Det samme gælder lektorerne Dahlin,  Edberg og Wolrath Söderberg. Et lektorat er 
udlyst for 2. gang. Denne gang er det meget bredt defineret, og der er indkommet 11 ansøgninger. 


Det er vanskeligt at vurdere miljøets potentiale for retorikfaglig forskningsproduktion og -kvalitet i 
fremtiden. Seks af de ti medsendte publikationer er skrevet af forskere, der ikke længere er ansat 
ved emnet (Almström Persson, Rosengren, Kjeldsen, Otfried og Ekedahl), og af de 52 publikationer 
på den samlede publikationsliste er kun 11 skrevet af forskere, der stadig er ansat ved emnet, 
primært Annika Ström. Uden et professorat og forskningstid i tjenesten til de øvrige medarbejdere 
vil det være en stor udfordring for de ansatte at opretholde den høje forskningsproduktion fra 
perioden 2009-2014 i fremtiden. Professor Ström har dog haft en høj publikationsrate og været 
succesrig med forskningsansøgninger gennem mange år, hvilket må forventes at fortsætte. 


Det er en styrke at en af de yngre kræfter har sin akademiske uddannelse indenfor retorik, og at der 
er flere adjunkter og eksterne doktorander under uddannelse. Der burde altså være grundlag for at 
rekruttere også lokalt retorikuddannede personer til evt. nye forskerstillinger. 
 
Blandt de oplagte udviklingspotentialer er: 


• Forskningsunderstøttende personalepolitik: Professoren burde som minimum have mulighed 
for at påtage sig forskningsudviklingsopgaver i sin ansættelse. Annika Ström kan se frem til 
10 % forskningstid i den kommende termin, og dette gode initiativ kunne følges op med 
yderligere forskningstid – også gerne til lektorerne. 
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• Rekruttering: Emnet vurderes at have svært ved at rekruttere retorikfagligt kvalificerede 
ansøgere. Dette skyldes antagelig forhold vedr. manglende forskning i tjenesten og evt. den 
store afhængighed af forskningsmidler fra Östersöstiftelsen som for nogle muligvis kan 
virke snærende. 


• Institutionel understøttelse af emnets uddannelsesmæssige og forskningssamarbejder med 
andre emner, især svensk og pædagogik. En integration af retorik i læreruddannelsen ville 
kunne trække på eksisterende ekspertise i afdelingen og samtidig danne grundlag for en 
styrket forskningsplatform. Der er for få forskere til fx at udbyde undervisning på MA-
niveau. 


• Forskningsmæssige satsninger: Afdelingen har med Professor Ström en oplagt mulighed for 
at cementere sin position som et retorikhistorisk forskningscentrum. Hertil kræves dog 
forskningsmidler og øget personale. De øvrige ansattes svensk- og litteraturfaglige baggrund 
i kombination med Wolrath-Söderbergs retoriske uddannelse er et godt fundament for at 
fastholde retorikemnets centrale position i kommunikativt orienterede 
uddannelsesprogrammer. 


 
Retorikemnet er stærkt professionsorienteret i sine uddannelsestilbud og vil gerne opnå en 
integreret position i læreruddannelsen hvilket der er mange stærke argumenter for, dels i kraft af 
retorikkens egen didaktiske tradition, dels i kraft af den eksisterende ekspertise i højskolepædagogik 
blandt de ansatte. I selvvurderingen fremhæver emnet selv ønsket om at styrke forskningen i ”sprog 
og læring” samt at opbygge et “retorikpolitisk institut”. På baggrund at emnets eksisterende stærke 
fokus på professionsuddannelse og den hidtidige forskning og undervisningspraksis med udspring i 
den klassiske retorisk-didaktiske tradition anses emnet som klar til at udvikle den sprog-
pædagogiske indsats. Det er vigtigt, at dette sker på et retorisk grundlag hvor pædagogiske og 
sprogvidenskabelige teorier kan bidrage til at udfylde en solid undervisnings-portfolio i retorisk 
medborgerskab. Med hensyn til det andet ønske, at fokusere mere på retoriske aspekter af 
samtidspolitik, er dette en ambition som bør støttes, ikke mindst forskningsmæssigt. Det vil være til 
gavn for både studenter og forskerkolleger at have et mere systematisk fokus på nutidig politisk 
kommunikation fra en retorisk vinkel. Dette kan ske under inddragelse af de samfundsteoretiske, 
feministiske og idehistoriske teoretiske kilder som allerede spiller en central rolle i 
uddannelsesindsatsen. 
 
I forhold til internationalisering af emnets forskning kan det konstateres, at størstedelen af de ikke-
svensk-sprogede publikationer på den medsendte bibliografi 2009-2014 er skrevet af medarbejdere, 
der ikke længere er ansat ved Södertörn. Man må håbe, at der i fremtiden vil blive satset mere på at 
publicere til et internationalt forskningspublikum for på denne måde at få afdelingens forskning 
synliggjort internationalt. 
 
Øvrige synspunkter 
Alle ansatte er p.t. kvinder.  
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Utvärdering av ämnet Svenska vid Södertörns högskola 
Olle Josephson, Stockholms universitet 
 
Allmän bedömning 
Ämnet svenska har funnits vid Södertörns högskola sedan starten, men hade länge endast status som 
grundutbildningsämne. Först 2011 kunde lärosätet sätta i gång masterutbildning i svenska, och 
forskarutbildning i svenska sker än i dag i samarbete med annat värduniversitet. Trots dessa i 
grunden inte så gynnsamma förutsättningar utvecklades ganska tidigt forskning i svenska, med 
inriktning mot tillämpad språkvetenskap. Under de senaste sex, sju åren har den expanderat och 
stärkts avsevärt. I dag får den sägas vila på stabil grund, trots att forskningsmiljön är ganska liten; 
den är mycket väl sammanhållen och håller mycket god kvalitet. 
 
Forskningen i svenska vid Södertörn söker inte sina rötter i traditionell nordistik utan i tillämpad 
språkvetenskap, retorik, kommunikationsforskning, etnografi, pedagogik, kritisk diskursanalys och 
sociolingvistik. Det finns andra lärosäten i Sverige med liknande forskningsinriktning i svenska, 
men Södertörn har måhända den skarpaste profileringen. Det är en förhållandevis ny, samhälleligt 
angelägen och mycket vital forskningstradition som Södertörn anammat och utvecklat.  
 
Anknytningen blir stark till andra ämnen, särskilt samhälls- och beteendevetenskaper, utan att 
ämnet därför alltid måste beskrivas som tvärvetenskapligt.  
 
I självärderingen anges tre varandra närliggande huvudområden inom profilen: språk i arbetslivet, 
kritiska språkanalyser med ideologiska förtecken samt undervisningspraktiker från förskola till 
högre utbildning.  I det första och tredje området ingår andraspråksforskning; den har accentuerats 
under senare år.  
 
Forskningsprofilen har utmärkt koppling till grundutbildningen, som har starka inslag av 
kommunikation i dagens Sverige i teori och praktik; i ämnet ingår också ett särskilt 
kommunikatörsprogram. Samverkan med lärarutbildningarna är omfattande och institutionellt väl 
utbyggd. Internationellt samarbete förekommer, och Södertörnforskarna är aktiva inom många 
nätverk, främst nationella. Det ligger också i linje med forskningsprofilen att kontakterna med det 
omgivande samhället är väl utbyggda.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskarna i svenska vid Södertörn trots inte alltför goda 
förutsättningar på ett beundransvärt sätt lyckats samla sig kring några samhälleligt angelägna 
forskningsuppgifter där de i dag intar en nationellt framskjuten, ibland ledande, position, och även 
kan göra sig gällande internationellt. Forskningsområdet har mycket stor potential. Forskningen i 
svenska vid Södertörn måste alltså i huvudsak bedömas som mycket bra.  
 
Kvaliteten på forskningen 
Produktiviteten är bra eller mycket bra. Under 2009-14 har de 12 forskare som varit knutna till 
svenskämnet – enligt den bibliometriska analysen – åstadkommit 92 publikationer, varav 28 
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refereegranskade tidskriftsartiklar, 28 antologikapitel, 18 konferensartiklar, 3 böcker, 3 antologier 
och 2 doktorsavhandlingar (en tredje sedan mätningen gjordes, alla tre formellt framlagda vid andra 
lärosäten). En knapp tredjedel av publikationerna är engelskspråkiga, några av dessa är artiklar i 
internationella tidskrifter med hög rankning. Det är god balans mellan internationella publiceringar, 
svenskspråkiga samt sådana som riktas mot andra målgrupper än forskarsamhället. Södertörn 
uppvisar i stort sett samma publiceringsmönster som andra svenskinstitutioner i landet som har 
liknande forskningsinriktning och håller bra eller mycket bra kvalitet.   
 
Tio publikationer har sänts in som grund för särskild bedömning av forskningens kvalitet; de har 
valts ut för att ”de representerar ämnets forskningsprofil” och ”visar […] på ämnets 
publiceringsmönster”. Publikationerna utgörs av 5 refereegranskade artiklar publicerade i högt eller 
mycket högt rankade tidskrifter (3 engelskspråkiga, 1 nordisk och 1 svensk, de båda senare ledande 
inom sitt område), 1 kapitel i en antologi på John Benjamins, 2 svenskspråkiga antologier, en 
svenskspråkig monografi (närmast lärobok) och 1 doktorsavhandling. Av de 10 hör 4 hemma inom 
området språk i arbetslivet, 2 inom kritisk språkanalys och 2 inom det didaktiska området.  
Antologin Funktionell textanalys (2011) anknyter i viss mån till alla tre områdena, men kanske 
främst till språkkritiken; den rymmer tio tillämpningsstudier och haft stort nationellt genomslag i 
forskning och undervisning om textanalys. En av de engelskspråkiga tidskriftsartiklarna faller i viss 
mån utanför de tre huvudområdena, om än inte utanför den allmänna forskningsprofilen; den jämför 
estniska och svenska tonåringars attityder till begreppet pratsamhet och kan möjligen sägas ha viss 
anknytning till området undervisningspraktiker. 
 
En av forskarna, som är ensam författare till en artikel i den internationellt ledande tidskriften 
Written Communication och en av redaktörerna för de två antologierna, är inte längre verksam vid 
Södertörn. Hon fick dock 2015 en efterträdare som professor som helt delar forskningsinriktningen 
och är lika välmeriterad.  
 
Artiklar publicerade i internationella, refereegranskade tidskrifter ger i ett par fall väsentliga bidrag 
till internationell metod- eller teoriutveckling. Andra publikationer för internationell publik beskrivs 
bättre som säkra tillämpningar av metoder och teorier som är väletablerade i samtida internationell 
forskning. I de aktuella undersökningarna används de för att diskutera empiriskt intressanta resultat. 
Publikationer som vänder sig till det svenska eller nordiska forskarsamhället håller god kontakt med 
det internationella forskningsläget och har i flera fall på nationell nivå introducerat och 
demonstrerat nya teorier och metoder, till exempel i textanalys eller i forskning om språkbruk i 
vården. Bland de insända skrifterna finns också en lärobok som är en föredömligt tydlig och 
välstrukturerad införing i språkvetenskaplig kritisk analys från socialkonstruktivistiska, 
språkhandlingsorienterade utgångspunkter; den ligger nära den internationella forskningsfronten 
och är samtidigt med sina exempel väl förankrad i det svenska samhället. Vidare finns en 
doktorsavhandling, en skrivetnografisk studie av gymnasister, som håller mycket god 
avhandlingsklass och är väl förankrad i det internationella forskningsläget.  
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Den samlade bilden är alltså att forskningen i svenska vid Södertörn håller mycket bra kvalitet. 
Publiceringstakten är hög – om än inte remarkabel – i förhållande till antal forskare; man deltar i en 
internationell diskussion, ibland med viktiga bidrag, och tillför det svenska forskarsamhället nya 
idéer och metoder. Forskningen är tematiskt mycket väl samanhållen, vilket borgar för en god 
utvecklingspotential. 
 
Forskningsmiljö och infrastruktur 
Det finns för närvarande 12 forskare fast knutna till svenskämnet, 1 professor, 3 lektorer med 
docentkompetens samt 8 disputerade lektorer (därutöver 5 adjunkter enligt hemsidan); snittåldern är 
49 år, och 10 är kvinnor. Även om forskarna har olika tyngdpunkt i sitt arbete, är det påfallande att 
de allra flesta har kompetens inom samtliga tre forskningsområden. Det ger en mycket väl 
sammanhållen forskningsmiljö.  
 
Möjligheterna till forskningsfinansiering har förbättrats under senare år, men strukturella problem 
kvarstår. Till professuren hör 60 procents forskning i tjänsten. Tre forskare har sedan 2011 fått 30 
procents forskning i tjänsten under tre år genom de särskilda fakultetsmedel som kan sökas för egen 
forskning. Den grundläggande strukturen innebär dock att ingen förutom professorn varaktigt har 
forskning i tjänsten. Denna brist kompenseras i viss mån av två faktorer. För det första innebär 100-
procentig undervisning ca 190 undervisningstimmar per termin, vilket i jämförelse med en del 
andra svenska högskolor och universitet är en förhållandevis låg siffra. För det andra ger 
Östersjöstiftelsen vissa särskilda finansieringsmöjligheter. Ändå är frånvaron av garanterad 
forskningstid ett strukturellt problem. Den ökar stressen att ständigt skriva små och stora 
anslagsansökningar, den förhindrar riktigt långsiktig planering och den försvårar rekrytering av nya 
forskare. Risken finns att krafterna splittras i småprojekt som det går att få externa medel till. 
 
Forskarna i svenska har varit framgångsrika i att finna externfinansiering. Sedan 2010 har de 
beviljats större eller mindre belopp för 11 olika projekt, varav 3 från nationella forskningsråd och 4 
från Östersjöstiftelsen.  De senare har stimulerat till nya frågor som givit både empiriskt och 
teoretiskt intressanta resultat; bland annat ser man en fruktbar orientering bort från den anglosaxiska 
dominansen inom tillämpad språkvetenskap. Så långt har Östersjöstiftelsen haft en positiv inverkan. 
Samtidigt finns det problem och oklarheter med konstruktionen: I vad mån ingår Finland – där det 
är lockande för forskare i svenska att utveckla samarbete och utföra komparationer – stiftelsens 
intresseområde? Kan man samarbeta med en tysk forskare om exempelvis tysk språkkritik så länge 
hen är verksam i Rostock men inte när hen flyttar till München?   
 
En mindre del forskning kan finansieras av vad som kallas särskilda statliga forskningsmedel. 
Svenska har för 2015–16 disponerat dessa medel mycket strategiskt genom att för fem forskare 
finansiera ungefär två månaders forskning var om flerspråkiga undervisningspraktiker i grund- och 
gymnasieskolan, i samarbete med Huddinge kommun. Det är mycket framsynt att på detta sätt 
stärka andraspråkskompetensen, för både forsknings- och undervisningsuppgifter. 
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Forskarutbildning i svenska skulle stärka forskningsmiljön. Kompetensen finns. Fyra doktorander 
som varit knutna till Södertörns forskningsmiljö och handletts av forskare från den har de senaste 
åren disputerat vid andra lärosäten. Ämnet arbetar med en ansökan om forskarutbildning till 
fakulteten. Beviljas ansökan, vilket är önskvärt och rimligt, kommer forskarutbildningen i svenska 
att ingå i forskningsprogrammet Kritisk kulturteori. Forskarna i svenska finner det oproblematiskt, 
men det är ändå oklart vilken innebörd begreppet kritisk kulturteori egentligen har – eller får – i 
detta sammanhang. En välfungerande forskarutbildning kräver också möjlighet att anta 1-2 nya 
doktorander per år, och den finansieringsfrågan är ännu olöst.  
 
Ämnet svenska är egen avdelning inom institutionen. Med tanke på ämnets relativa storlek fungerar 
det väl, och innebär ingen isolering. De informella kontakterna med andra ämnen inom institutionen 
är mycket goda, även om organiserade samarbetsprojekt inte syns i självvärderingen. Ändå kan man 
fråga sig varför exempelvis inte svenska och retorik hör till samma avdelning. 
 
En god forskningsmiljö förutsätter vardagliga kontakter mellan forskare, en arbetsgemenskap kring 
problem och ämnen man delar, möjligheten till dagliga informella samtal om pågående forskning 
samt ett tydligt handlingsutrymme. Här erbjuder svenskämnet utan tvivel en mycket bra 
forskningsmiljö. Man driver ett välbesökt högre seminarium, där bland annat olika 
anslagsansökningar diskuteras, och forskarna har som sagt så närliggande kompetens att nästan alla 
kan ge kvalificerade synpunkter på varandras problem. Sambandet med det omkringliggande 
samhället och inte minst med grundutbildningen är mycket starkt. En av de intervjuade forskarna 
uttryckte också att Södertörn lyckats skapa en akademisk kultur inom humaniora; de vetenskapliga 
utmaningarna och ämnets särskilda förutsättningar stod i centrum för forskningssamtalen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskarna i svenska lyckats utnyttja sina ganska begränsade 
resurser för att bygga upp en mycket bra forskningsmiljö. Två strukturella problem är dock olösta: 
finansiering av doktorander, om ämnet får rätt till forskarutbildning, och frånvaron av forskningstid 
i tjänsten.   
 
Nätverk och samarbeten 
Forskarna i svenskämnet ingår i en rad nätverk och samarbeten, främst på nationell nivå. Här skiljer 
sig knappast Södertörnforskarna från dem med motsvarande forskning vid andra svenska lärosäten 
– den tillämpade språkforskningen i Sverige har byggt många olika nätverk för att stärka de i många 
fall nya forskningsområdena. Internationellt kan man framhålla samarbete med forskare från 
Humboldtuniversitetet i Berlin och universitet i Lancaster (internationellt ledande inom 
arbetslivsanknuten språkbruksforskning). 
 
Internt samarbetar svenska med flera ämnen, men särskilt kan nämnas Enheten för 
högskolepedagogik och lärarutbildningsprogrammet. Samverkan gäller främst grundutbildningen; 
ämnet deltar inom nästan alla högskolans lärarprogram. Intensifierade forskningssatsningar på 
området undervisningspraktiker (se t.ex. ovan om andraspråkspraktiker) innebär möjligheter till 
ökat forskningssamarbete, till exempel med pedagogikämnet, som också tillhör institutionen.  
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Som nämnts ovan har ämnet också lyckats producera egna doktorer genom ett långtgående 
samarbete med andra lärosäten, främst Örebro universitet, Uppsala universitet och Malmö 
högskola, där doktoranden formellt varit antagen. Samarbetet har varit inte bara formellt utan reellt, 
med till exempel gemensam handledning.  
 
Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
Forskningen i svenskämnet har mycket bra framtidsutsikter. Förutom de enskilda medarbetarnas 
kvalifikationer beror det framför allt på den målmedvetna satsningen på tre överlappande 
huvudområden. Tack vare denna strategi har svenskämnet vid Södertörn skapat sig en tydlig och 
mycket respekterad position i det svenska forskarsamhället och också kunnat hävda sig 
internationellt. Det är viktigt att hålla fast vid profilen, till exempel vid kommande 
externrekryteringar, och inte splittra sig.  
 
Forskningsprofilen är mycket välvald. Den är inriktad mot forskningsfrågor som är samhälleligt 
mycket angelägna, den har god koppling till grundutbildningen, och alla tre forskningsområdena är 
i dag också i stark vetenskaplig utveckling i både nationellt och internationellt perspektiv. Det är en 
klok strategi att ge ännu större utrymme åt andraspråksforskning inom områdena språk i arbetslivet 
och undervisningspraktiker, av både vetenskapliga och samhälleliga skäl. 
En del faktorer kan hämma utvecklingen. Miljön är trots allt ganska liten, och en livaktig forskning 
inom alla tre områdena kan bli alltför beroende av enstaka personer – så är dock inte fallet i dag. 
Mer problematiskt är de oklara förutsättningarna för att finansiera 1–2 nya doktorandanställningar 
om året och frånvaron av forskningstid i tjänsten för flertalet forskare.  
 


 


 


 


III Panelovergripende analyse 
Den følgende analysen bygger på de vedlagte vurderingene av de enkelte emnene, det tilgjengelige 
underlagsmaterialet, samtaler med forskerne og diskusjoner mellom paneldeltakerne.  
 
Overordnet evaluering av forskningen 
Som det fremgår av emnerapportene, er det et visst sprik i vurderingen av forskningsmiljøet ved de 
enkelte emnene, fra "tilfredsstillende" til "excellent". Samlet sett må imidlertid forskningen ved 
Institution för kultur och lärande sies å ligge meget høyt: for fire av emnene (filosofi, 
kunstvitenskap, medie- og kommunikakasjonsvitenskap og genusvitenskap) er forskningsmiljøet 
vurdert som "excellent", mens det i estetikk er vurdert dels som "excellent", dels som "mycket bra" 
og i praktisk kunnskap som "mycket bra, potentiellt excellent". Forskningsmiløet ved både svensk 
og pedagogikk er vurdert som "mycket bra", mens det ved litteraturvitenskap og retorikk er vurdert 
som "bra" og ved engelsk som ”tillfredställande”. 
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Det er verdt å merke seg at de seks emnene som får best vurdering, er de samme som er knyttet til 
forskningsutdanningsområdet Kritisk kulturteori og dermed har rettigheter til å utdanne sine egne 
doktorander. Det er muligens disse emnene som i utgangspunktet hadde de sterkeste 
forskningsmiljøene og av den grunn fikk forskningsutdanningsrettigheter, men samtidig er det 
problematisk å utvikle et godt forskningsmiljø uten slike rettigheter. Videre er det de minste 
emnene som skårer dårligst. Litteraturvitenskap har for eksempel kun 4 forskere, mens engelsk har 
7 forskere fordelt på språkvitenskap (4) og litteraturvitenskap (3). Med et så lite antall forskere er 
det vanskelig å bygge opp et sterkt forskningsmiljø.  
 
De fleste, men ikke alle, emnene synes å ha integrert undervisningen i emnets forskning på en god 
måte, det vil si at de lever opp til ambisjonen om å gi forskningsbasert undervisning, noe som er 
avgjørende for enhver forskningsinstitusjon som driver undervisning på høyere nivå. Under møtet 
med Prefekt for IKL, Anna Maria Jönsson, ble vi informert om at forskningsbasert undervisning er 
et eksplisitt mål for institusjonen. 
 
Noe av det karakteristiske ved forskningen ved Institution för kultur och lärande er at man ved de 
enkelte emnene i større eller mindre grad har utviklet - eller er i ferd med å utvikle - profilområder, 
noe som har bidradd til at også relativt små emner har utviklet sterke forskningsmiljøer med til dels 
særegne forskningsprofiler som skiller dem fra tilsvarende emner ikke bare ved andre svenske 
forskningsinstitusjoner, men i flere tilfeller også internasjonalt. En rekke av emnene har da også et 
utstrakt og fruktbart samarbeid med både nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  
 
Avdelingsstrukturen ved Institutionen för kultur och lärande har muliggjort et godt 
tverrvitenskapelig klima, selv om dette potensialet ikke er realisert i alle henseender. Forskere fra 
ulike emner har en rekke sammenfallende forskningsinteresser, og det er vårt inntrykk at det er et 
ganske utstrakt og fruktbart forskningssamarbeid på tvers av emnene, i høyere grad enn det en ser 
ved de fleste tilsvarende forskningsinstitusjoner. Dette er uten tvil en styrke ved forskningen ved 
Institution för kultur och lärande som helhet, og som institusjonen burde understøtte. 
 
 
Diskusjon av forskningsorganiseringen ved SH 
Fravær av forskningsdel i stillingene  
Det mest iøyenfallende trekket ved organiseringen av forskningen ved SH er fraværet av garantert 
forskningsdel i stillingene (bortsett fra Östersjöprofessorene). Forskerne er med andre ord helt 
avhengige av å innhente eksterne midler for å kunne drive forskning. Forskerne har riktignok 
mulighet til å søke såkalte planeringsmidler til å skrive søknader, og Östersjöstiftelsen gir dessuten 
helt særskilte muligheter for finansiering av forskningsprosjekt og finansierer også ÖSS-professorer 
i enkelte emner (om forholdet til Östersjöstiftelsen, se under). Det er også mulig at 
undervisningsbyrden i enkelte emner er lavere enn det som er vanlig ved andre 
forskningsinstitusjoner og at forskerne dermed i praksis har en viss tid til forskning innenfor normal 
arbeidstid. Dette er imidlertid noe panelet ikke har fått tilstrekkelig innsikt i, og det varierer 
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muligens sterkt fra emne til emne. Det skal også bemerkes at nødvendigheten av å utforme 
søknader om forskningsprosjekter kan bidra til å stimulere forskningssamarbeid både innen de 
enkelte emnene og på tvers av emnene og er muligens en av forklaringene på det utstrakte 
forskningssamarbeidet som finnes ved Institution för kultur och lärande. Det er likevel ikke til å 
komme forbi at fravær av garantert forskningsdel i stillingene er den alvorligste hindringen for å 
utvikle og opprettholde forskning på et høyt nivå, både når det gjelder kvantitet og kvalitet, og 
ingenting tyder på at det i fremtiden vil bli lettere å få forskningsmidler i konkurranse. Dette 
innebærer også at det kan være vanskelig å tilby forskningsbasert undervisning, noe som eksplisitt 
er ambisjonen for SH. En slik ambisjon kan være vanskelig å innfri uten at forskerne sikres en fast 
forskningsdel i stillingen.  
 
Vi vil særlig peke på følgende problemer ved manglende forskningsdel i stillingene: 
 


• Det øker stresset på forskerne å stadig måtte skrive små og store prosjektsøknader, som man 
heller ikke vet om vil bli innvilget. Det skaper en usikkerhet som i lengden vil kunne skape 
både frustrasjon og belastningsproblemer for den enkelte forsker.   


• Usikkerheten om hvilke - og om overhodet noen - forskningsprosjekt som vil bli innvilget 
hindrer langsiktig planlegging og kontinuitet i forskningen. Nødvendigheten av å få eksterne 
forskningsmidler vil lett kunne føre til at forskningen fragmenteres i småprosjekt som man 
har muligheter til å skaffe midler til.  


• Godt kvalifiserte og aktive forskere vil kunne unnlate å søke på stillinger ved en institusjon 
som ikke tilbyr forskning i stillingen. Det er mer enn sannsynlig at fraværet av forskningstid 
i stillingene vanskeliggjør rekruttering av attraktive og anerkjente forskere, noe som på sikt 
vil hindre videreutviklingen av forskningen, ikke minst hvis man har ambisjoner om å bli en 
nasjonalt og internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon.  


• Fravær av forskningtid i stillingene kan også føre til at det er vanskelig å fastholde forskere 
ved högskolan. Som det fremgår av vurderingen av enkelte av emnene, har panelet vurdert 
en rekke publikasjoner av forskere som ikke lenger er ansatt ved SH. Vi ser ikke bort fra at 
forskere har søkt seg bort fra SH nettopp på grunn av manglende forskningstid i stillingen. 


 
Vi anbefaler på det sterkeste at det igangsettes en diskusjon om hvordan garantert forskningsdel kan 
innføres i så vel professor- som lektorstillinger ved alle de evaluerte emnene. 
 
Forholdet til Östersjöstiftelsen 
Östersjöstiftelsen, som ble opprettet i kjølvannet av Sovjetunionens oppløsning, skal støtte 
Østersjø- og Østeuropaforskning ved Södertörns högskola og gir forskerne ved SH en unik tilgang 
til forskningsmidler. I praksis er forskningen ved Södertörns högskola sterkt avhengig av midlene 
fra Östersjöstiftelsen, som derved i større eller mindre grad styrer innholdet i forskningen. 
Stiftelsens stimulering av Østersjø- og Østeuropaforskning har hatt positive konsekvenser både for 
forskningen i denne regionen og for forskningsmiljøet ved flere av de her evaluerte emnene. Det har 
blant annet gitt muligheter til å forske utenfor det anglo-amerikanske området og å stille originale 
forskningsspørsmål. Bindingen til Östersjöstiftelsen har således på mange måter gitt forskerne ved 
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SH en privilegert posisjon. På den annen side er det også en rekke problemer ved denne tette 
binding. For det første: Innenfor humaniora har uavhengig, bottom-up-forskning alltid vært et 
adelsmerke, og det bør SH støtte. Om Østersjømidlene på den ene side gir mulighet til å stille 
nytenkende spørsmål, er det også fare for det motsatte. Fokuset på avgrensede geografiske tema kan 
for eksempel skape spesielle og kanskje uheldige innskrenkninger på forskningsspørsmålene, og det 
kan være en fare for at komparative forskningsspørsmål (mellom Sverige og andre land) vil få 
forrang når Østersjømidlene blir fordelt. For det annet: Selv om alle emnene på ulike vis legger til 
rette for forskning som gir muligheter for prosjektmidler fra Östersjöstiftelsen, synes tilknytningen 
til Østersjø- og Østeuropaforskning for flere av emnene enten å være av marginal betydning eller å 
bli opplevd som påtvunget. Man kan dessuten si at også undervisningsutbyttet på de forskjellige 
emnene kan bli ganske styrt, hvis undervisningen skal være forskningsbasert. Til tross for at 
Østersjø- og Østeuropaforskning synes å bli tolket relativt romslig når det tildeles midler, finner vi 
det viktig at Östersjöstiftelsen og SH hele tiden arbeider for å revidere rammene for samarbeid 
mellom de to institusjonene og sikrer balansen i forholdet mellom top-down og bottom-up 
forskning. 
 
Støtte til søknader om forskningsmidler 
Som allerede nevnt, har forskerne mulighet til å søke om planeringsmidler, som gjør dem i stand til 
å utforme søknader om forskningsprosjekter. De fleste prosjektene er finansiert av 
Östersjöstiftelsen, enkelte - til dels store - prosjekt er finansiert av RJ, VR og andre 
finansieringskilder. Det ser imidlertid ikke ut til at noen av emnene har fått tildelt EU-midler. 
Grunnen til dette kan være at man ikke har kapasitet til å utforme EU-søknader, som er svært 
ressurs- og tidkrevende. Forskningen ved flere av emnene har uten tvil tilstrekkelig kvalitet til å 
kunne hevde seg i konkurransen om EU-midler, og vi vil anbefale at det gis særskilt støtte til å 
utforme EU-søknader, der dette er relevant for forskningen innen et emne. 
 
Forskerutdanningen 
Vi anser etableringen av forskningsutdanningsområdet Kritisk kulturteori som en god måte å 
utvikle forskerutdanningen på, selv om det i dag ikke omfatter alle emnene ved  Institution för 
kultur och lärande. Så vidt vi har kunnet erfare, skaper det et samlende og stimulerende miljø for 
doktorandene ved institusjonen. Hele fem av de tilsammen elleve emnene ved institusjonen står 
imidlertid utenfor forskningsutdanningsområdet. Disse emnene (litteraturvitenskap, engelsk, 
svensk, retorikk og pedagogikk) har derfor ikke egne forskerutdanningsrettigheter, men må la 
doktorander disputere ved andre forskningsinstitusjoner. Ethvert forskningsemne bør ha rettigheter 
til å utdanne egne doktorander, og det er å håpe at disse emnene i nær fremtid får anledning til å 
knytte seg til forskerskolen Kritisk kulturteori og dermed ikke bare bli en del  av 
forskerutdanningen, men også bli integrert i det forskningssamarbeidet som forskningsområdet 
Kritisk kulturteori utgjør og muliggjør. Som allerede nevnt, ser det ut til å være en klar 
sammenheng mellom tilknytningen til Kritisk kulturteori og utviklingen av et forskningsmiljø på 
høyt nivå – og ikke minst små forskningsmiljøer vil kunne dra nytte av den synergieffekt som 
Kritisk kulturteori potensielt skaper. Vi anbefaler således at SH støtter institusjonens utvikling av de 
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kompetanser som skal til for å tildele forskerutdanningsrettigheter ved de emnene som ennå ikke 
har oppnådd disse.  
 
Det finnes i dag ingen langsiktig plan for finansiering av doktorandstillinger. I det aller vesentligste 
er doktorandstillinger i dag knyttet til forskningsprosjekt med eksterne midler, eller de finansieres 
av Östersjöstiftelsen. Disse siste er knyttet til forskerskolen BEEGS. Ganske få doktorandstillinger 
finansieres av SH, og de tildeles av rektor til forskerutdanningsområdene, som så fordeler dem på 
emnene. Hvorvidt et emne har doktorander, synes i stor grad å være avhengig av tildeling av 
eksterne forskningsmidler, noe som hindrer en langsiktig planlegging av forskerrekrutteringen. Vi 
vil anbefale at SH tar hånd om økonomisk støtte til forskerskolen Kritisk kulturteori i et volum som 
er i takt med at skolen vokser, slik at stabilitet og utvikling sikres og de tilknyttede doktorander 
støttes best mulig.  
 
I det hele tatt ser vi altså at den ujevne tildeling av forskningsmidler – basert på vellykkede 
søknader – er med på å skape en skrøpelig institusjonsstruktur på mange nivåer – på emnenivå, på 
avdelingsnivå og på institusjonsnivå. Ikke minst ser vi problemer i forhold til langsiktig 
forskningsplanlegging og dermed også hindringer for på mer overordnet nivå å kunne ta og støtte 
forskningsinitiativer. Fraværet av langsiktig forskningsplanlegging kan potensielt resultere i en 
konservativ institusjons- og forskningspolitikk. 
 
Lærerutdanningen og forskning 
Undervisning i lærerutdanningen synes ved flere av emnene å være svakt integrert i forskningen. Vi 
anbefaler at dette forholdet undersøkes nærmere, at vellykkede forskningsprosjekter med 
tilknytning til lærerutdanningen støttes, der hvor de finnes, og at det legges til rette for at 
lærerutdanningen får et sterkere forskningspotensial. 
 
Administrative problemer 
Emnenes egenvurderinger trekker frem enkelte interne administrative regler som hindrer samarbeid 
med forskere fra andre institusjoner, noe som også ble understreket under panelets møte med 
forskerne. Vi vil her spesielt peke på følgende problem:  
 


• Det er vanskelig å inkludere forskere fra andre institusjoner i forskningsprosjekter fordi 
flertallet av forskerne i et prosjekt må ha Södertörns högskola som sin faste arbeidsplass.  


• Under panelets møte med forskerne ble vi informert om at det ved SH finnes regler som 
begrenser tilstedeværelse av eksterne forskere, noe som gjør det vanskelig å få 
gjesteforskere til SH.  


• SH har usedvanlig høye overhead-satser. I tillegg til at en svært stor del av eksterne 
forskningsmidler går til overhead (også selv om SH bidrar til finansieringen), kan den høye 
overhead-satsen hindre forskere fra andre institusjoner å legge sine prosjekt til SH. 


 
En rekke av de her evaluerte emnene og deres forskningsprosjekter er attraktive for eksterne, både 
nasjonale og internasjonale, forskere. Et utstrakt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid er 
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nødvendig for å videreutvikle forskningen, og det er synd om administrative hindringer skal stå i 
veien for dette. De to førstnevnte problemene synes helt unødvendige, og det er å håpe at høgskolen 
kan rydde opp i dem. Når det gjelder overhead, bør SH legge seg på samme nivå som andre 
forskningsinstitusjoner med henblikk på å kunne understøtte institusjonens og avdelingenes 
muligheter for å bli en aktiv og initierende partner i tverrinstitusjonelle samarbeid mellom forskere. 
 
Vi ble også informert om problemer med midlertidige ansettelser, som begrenses til to år. Dette 
skaper unødvendig gjennomtrekk i slike stillinger, og det er all grunn til å tro at det bidrar til 
dårligere arbeidsmiljø, i tillegg til at det må være lite gunstig for undervisningen, ikke minst med 
hensyn til ambisjonen om å gi forskningsbasert undervisning. 
 
Avslutning 
Generelt har panelet vurdert de fleste av de evaluerte emners forskning til å ligge innenfor de 
høyeste nivåer. Dette bør både avdelingene, institusjonen og SH være stolte av. Panelet er blitt bedt 
om å se på en femårsperiode. Som det fremgår av det ovenstående, vil vi imidlertid på lengre sikt 
være bekymret for om dette nivået kan opprettholdes, med mindre forskningen og 
forskerrekrutteringen blir understøttet - både strukturelt og omfangsmessig - på en annen måte enn 
det som i dag er tilfelle.  
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SER - 2015 


 


UTVÄRDERING AV SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING (2009-2014)  
 


Uppdraget för panelen föreligger i skrivelse från Högskolan (2015-06-15) och går i 
korthet ut på att bedöma vetenskaplig produktion, nytänkande och originalitet, 
betydelse för forskningsfältet på nationell och internationell nivå, samarbetet inom 
ämnet, mellan ämnen på högskolan samt med det omgivande samhället. 
Avslutningsvis önskas en värdering av forskningens aktuella fokus, 
utvecklingspotential och möjligheter till förnyelse. 


Underlaget till panelen finns tillgängligt på portalen ICoordinator och består bl.a. av 
ämnets självvärdering, forskar-CV, indikatorer och nyckeltal om personal och 
ekonomi, 10-talet utsända publikationer som ämnet själv valt ut samt en 
bibliometrisk analys utförd av extern expertis. Samtliga medlemmar i panelen deltog 
i ett möte med representanter från Högskolan och respektive ämne 14 – 15 
september 2015. Telefonmöte med styrelsemedlemmar av Östersjöstiftelsen (ÖSS) 
har avhållits 30 september, och stiftelsen har även tillhandahållit diverse 
utvärderingsmaterial av den egna verksamheten.  


 Slutrapporten har cirkulerat bland och kommenterats av samtliga 
panelmedlemmar.   


Nedan följer panelens sammanställning/analys av varje enskilt ämne vid den 
samhällsvetenskapliga institutionen på Högskolan. En mer övergripande reflektion 
över högskolans och forskningens utveckling på Södertörn inleder den egentliga 
utvärderingen.  


övergripande reflektion 


Inledningsvis kan noteras att Södertörn Högskola (SH) vad gäller forskningskvalitet 
(externa medel samt bibliometri, Forskningspropositionen 2012) intar en god 
position i den grafiska översikt över svenska universitet och högskolor som panelens 
medlemmar fått tillgång till (presentation, platsmöte 2, 14 september). SH innehar 
en tätposition bland medelstora och mindre universitet/högskolor efter 
Mittuniversitetet och före Malmö Högskola. Ca 80% av de externa forskningsmedel 
som SH inhämtar kommer från ÖSS, vilket placerar Högskolan i en  avundsvärd 
position bland mellanstora och mindre universitet.  Samhällsvetenskap ligger på en 
god andra plats efter humaniora. En ansenlig forskningsvolym i förhållande till 
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Högskolans storlek gör naturligtvis att en utvärdering av pågående eller nyss 
avslutad forskningen är påkallad.  


Underlaget för panelens arbete har i stort varit tillfredställande. I flera fall kunde vi 
efterlysa mer reflekterade självanalyser från ämnesgrupperna. Det är också vår 
förhoppning att den föreliggande utvärderingen kan ligga till grund för bättre 
självanalyser framöver: var ligger styrkefälten, vad är svagheterna, vad vill man 
åstadkomma med det egna fältet på kort och lång sikt. Utvärderingen riktas 
naturligtvis till Rektor, men är enligt panelens medlemmar också att se som en 
kommunikation med våra respektive ämneskolleger på Högskolan. Vi hoppas på att 
mottaga respons, speciellt om det finns missuppfattningar eller feltolkningar i 
rapporten. 


 


forskning/undervisning 


Även om panelens uppdrag begränsar sig till forskningsutvärdering råder det 
enighet bland panelens medlemmar att forskningen 2009 – 2014 inte kan eller för 
den delen bör ses i isolation från undervisning och dess villkor (som t.ex. 
studentexpansion och -rekrytering) på högskolan under utvärderingstiden. Då 
forskning inte ingår i tjänsten på SH (med undantag av de mer priviligierade 
Östersjö-professurerna) beror de anställdas forskningstid naturligtvis på deras succé 
att inhämta externa forskningsmedel, men också på deras möjlighet till att köpa sig 
fri från undervisning. Universitetsforskning har att navigera både i ett forsknings- 
och ett undervisningslandskap, där respektive krav kan gå i skilda riktningar.  


På Högskolans hemsida står: 


”På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika 
utbildningar. Högskolan har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 
270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, 
teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även polisutbildning samt lärarutbildning 
med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en 
kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.” (Hemsidan, SH) 


Det hade varit värdefullt för panelens uppdrag att utöver forskningsstatistik också 
ha tillgång till övergripande undervisnings- och kursstatistik: antalet studenter, 
rekrytering, områdesspecialisering sett över tid. Sådan statistik kunde brytas ned på 
institutionsnivå (samhällsvetenskap i förhållande till Högskolan som helhet) eller 
varför inte också på ämnesnivå. En sådan statistisk översikt vore värdefullt i vår 
ambition att närmare analysera forskningsproduktion/produktivitet sett i ljuset av 
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de krav som såväl enskilda forskare som olika ämnen kämpar med och mot. 
Forskningsproduktion och produktivitet måste relateras till det tid/rum som står till 
rådighet för lärarna på Högskolan. Externa forskningsmedel är givetvis centrala, men 
det tar tid att skriva kvalificerade forskningsansökningar och att samarbeta med 
andra forskare nationellt och internationellt, speciellt när också undervisning ska 
tillhandahållas. Fakultetsmedel (ca 10 % av den totala forskningsbudget) ska avlasta 
forskare/lärare  att få tid över, men vårt underlag för att värdera denna balansgång 
för ämnenas vidkommande är ganska vagt. I brist på bättre statistiskt underlag också 
vad gäller undervisningens villkor som studentrekrytering/expansion, har panelens 
medlemmar i mycket grova tal sökt uppskatta den genomsnittliga forskningstiden 
som föreligger för de anställda vid varje ämnesenhet vid den muntliga utfrågningen 
på mötet 14-15 september. Uppskattningen vilar på ämnesrepresentanternas egna 
skattningar.  Skillnader mellan olika enheter förekommer: sociologi anger ett 
genomsnitt på ca 50/50 till forskning respektive undervisning, något som visar på att 
sociologerna är framgångsrika på anslagssidan; statsvetenskap uppgav ungefär 
samma proportion (50/50), nationalekonomi och socialt arbete ca 25/75,  
företagsekonomi 35/65, turismforskning 10/90 och slutligen journalistik 20/80. Ju 
bättre balans mellan forskning och undervisning, desto bättre är möjligheten till 
kvalificerad forskningstid.1   


Uppropet ska ses i ljuset av Högskolans egen tillkomsthistoria: 


”Södertörns högskola kom till i ett dramatiskt skede av svensk universitets- och 
högskolepolitik då man försökte slå flera flugor i en smäll. Å ena sidan fanns en 
ambition att stärka forskning och högre utbildning i de ekonomiskt och socialt 
relativt svaga södra delarna av Stockholms län. Häri ingick också tanken att slå ett 
slag för de stora invandrargrupperna, redan vid denna tid omfattande men 
begränsat integrerade i kommuner som Södertälje, Botkyrka och vissa stadsdelar i 
Stockholm. Samtidigt hampade det sig så att det  -  sedan några alternativa idéer om 
återbetalning slagits ner  -  fanns pengar för utdelning till forskningssektorn genom 
beslutet att upplösa löntagarfonderna. Dessa medel tilldelades huvudsakligen 
nyinrättade stiftelser, och tanken att delvis försörja den nyinrättade högskolan på 
Södertörn ur denna källa väckte naturligt nog stor anklang i regeringskansliet där det 
i vanlig ordning rådde brist på resurser för löpande verksamheter. Slutligen var det 
tidiga 90-talet en brytningstid för Sveriges kontakter österut, då det ur ruinerna av 
det kollapsade sovjetväldet växte fram både en betydande framtidsoptimism och en 


                                                           
1 Internationella universitetsrankningar inkluderar som regel indikatorer på förhållandet mellan antalet lärare och 
studenter vid varje lärosäte som ett kvalitetsmått. Vi känner inte dessa förhållanden på SH, något som kan förbättras i 
framtiden 
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lång rad nya eller återupprättade stater angelägna att knyta band västerut.” 
(Tarschys, underlagsrapport) 
 
Poängen med att här framhäva de två bakgrundsobservationerna – öka 
integrationen och mångfalden å ena sidan samt inriktning/specialisering på 
Östersjö-forskning å andra sidan –är att de inte naturligt spelar samman, vilket vi 
uppmärksammar nedan. 
 
Att bredda den högre undervisningen och forskningen till orter söder om Stockholm 
och då till grupper som tidigare varit marginella i rekryteringshänsyn har inte blivit 
mindre med tiden, utan snarare accentuerats. Rektor Moira von Wright nämnde vid 
mötet 14 september att SH är att karakterisera som ett ”bredduniversitet” som kan 
beskrivas med tre M: mångfald, mångkulturalitet, medborgerlig bildning. Dessa 
övergripande värden förefaller lättare att anpassa till undervisningskrav än till 
forskningskrav i vars utveckling det ligger en immanent drivkraft till ytterligare 
specialisering med konsekvenser för den lokala omgivningens villkor. De 
samhällsvetenskapliga enheterna som vi har undersökt varierar med avseende på 
disciplinanknytning: nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap och 
sociologi är disciplindrivna; socialt arbete, journalistik och turism-forskning har 
fördelen att åtminstone inledningsvis navigera i ett mer mångvetenskapligt 
landskap.   
 
En genomgående observation hos panelen är att de olika enheterna utmanas av 
ökade disciplinkrav: att antingen emulera forskningen vid de större universiteten 
och publicera i ”riktiga” tidskrifter (med hög impact faktor) eller också att distansera 
sig från andra mer tongivande discipliner i syfte att främja en egen profil. Socialt 
arbete önskar hålla distans till sociologi, journalistik har att värna sin egenprofil 
gentemot medie- och kommunikationsvetenskap. 
 
Naturligtvis ligger en stor utmaning för ämnesenheter på SH att förhålla sig till de tre 
övergripande värden också på forskningsplanet. I självvärderingen, också i vårt 
muntliga möte med forskarrepresentanter, fann vi liten återkoppling till de specifika 
SH-premisserna. Det ringa intresset kan bero på att dessa  är svåra att översätta till 
konkret forskning (och därför ska begränsas till att gälla undervisning) eller också att 
den föreliggande organisationsstrukturen på SH inte nödvändigtvis premierar 
mångvetenskaplig forskning (som t.ex. Tema T strukturen på Linköpings Universitet). 
Här ligger en (forsknings)uppmaning inte blott till ämnesenheterna, men också till 
Högskolan generellt. Om ambitionen är att främja mångvetenskaplig och 
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mångfacetterad forskning kan man med fördel undersöka den föreliggande 
organisationsstrukturen, såväl horisontalt som vertikalt.    
 


kopplingen till ÖSS 


 
Trots den priviligierade forskningssituationen på SH – att ha en ”egen” stiftelse till 
rådighet – finns, kanske just av denna anledning, inbyggda spänningar i Högskolans 
verksamhet. För SH’s vidkommande är ÖSS’s medelstilldelning helt central: ca 80% 
av den totala forskningsbudgeten. Förvisso ska noteras att flera av ”våra” 
forskningsfält idag också uppnår extern finansering genom andra medelskällor som 
t.ex. VR och RJ (något som tyder på en bredare kvalitetsutveckling). Men 
tilldelningen från ÖSS utgör under alla omständigheter själva ryggraden i Högskolans 
forskningsfinansiering. Samhällsvetenskaplig forskning är central när det gäller 
analyser av länder kring Östersjön och i Centraleuropa efter Sovjetunionens kollaps. 
Forskningsexpansion, minskade fakultetsmedel och ökade krav på extern 
finansiering för enskilda forskare (eller grupper) leder till hårdnande konkurrens 
generellt, så också vad gäller medel från ÖSS. Forskare uttryckte bekymmer 
överhårdnande villkor och minskad medelstilldelning på våra platsmöten. Sådana 
bekymmer är generiska i dagens forskningslandskap och ingalunda speciella för SH. 
Men beroendeskapet av medel från i huvudsak ÖSS för forskare från SH leder till 
några speciella villkor som vi i grova drag ska försöka ringa in nedan.  
 
ÖSS bekostar ett antal forskningsprofessurer, om vilka konkurrensen naturligtvis är 
hård mellan institutioner och ämnen. Dessa (forsknings)professurer möjliggör ett 
mer sammanhängande forsknings- och miljöstöd både till enskilda innehavare och 
till de ämnen/forskningsfält som premieras. Det hade varit värdefullt för panelens 
uppdrag att få en översikt av ÖSS professurer generellt och till samhällvetenskap 
speciellt över tid alltsedan Högskolans tillkomst, detta i syfte att se hur mer 
långvarigt stöd fördelats mellan institutioner och ämnesinriktningar.  
 
Projektbeviljningar från ÖSS löper som regel över tre år. Vid Skype-möte med ÖSS 
(30/9) framkom att Stiftelsen förfogar över i allt ca 3,2 milliarder för närvarande. 
Innevarande års utdelning uppgavs ligga på omkring 180 millioner (att täcka 
Forskarskolan(BEEGS), viss tematisk forskning, professorsprogram samt 
projektstöd). Projektstöd antar, speciellt när konkurrensen hårdnar som nu sker, 
gärna karaktär av tillfälligheter, detta också i det goda syftet att tillvarata forskarnas 
egna intressen ”nedifrån”. Några av ”våra” forskare tog emellertid tillfället i akt på 
det muntliga mötet att klaga över den egna situation: att se sig tvungen att hoppa 
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från tuva till tuva. Långsiktig och kumulativ forskning är svår att utföra under sådana 
villkor. Forskarna gav inte själva uttryck för att någon överordnad samordning sker 
mellan Stiftelsen, Högskolan, Institution och ämnesenheter. Här rekommenderar 
panelen en bättre samordning. 
 


CBEES/BEEGS – doktorandrekrytering/utbildning 


 
Doktorander på Högskolan rekryteras huvudsakligen genom CBEES och finansieras 
av ÖSS. Naturligtvis kan större externa projektbevillningar utlösa doktorandtjänster, 
men det är vårt intryck att sådana ”lösa” stipendier är få i förhållande till de som 
finansieras av ÖSS och som förvaltas av BEEGS (Baltic East European Graduate 
School). Möjligheten att rekrytera unga forskare från ett mycket stort 
upptagningsområde i hård konkurrens säkrar väl kvalificerade studenter, ja rent av 
en elit. ÖSS egen utvärdering av forskarskolan ger vid handen att spänningar kan 
förekomma mellan å ena sidan forskarskolans interna krav/kursutbud och å andra 
sidan den disciplinorienterade ämnesanknytningen. Därtill kan tillfogas att 
doktorandutbildningen på SH – till följd av anknytningen till CBEES/BEEGS – har den 
nackdelen att den inte omedelbart är förankrad i grundundervisningen och att 
språkförbistring kan förekomma. Att på en och samma gång tillgodose breda 
undervisningskrav (mångfald, mångkulturalitet, medborgerlig bildning) och 
forskningskrav som i ”sakens natur” över tid tenderar mot snäv specialisering, är 
inte en lätt uppgift, sett i ett bredare tids- och rumsperspektiv. Undervisning på 
kandidat- och masternivå gynnas inte omedelbart av att forskningstilldelning i stor 
utsträckning måste inriktas på Östersjö-forskning; den aktuella 
forskningsinriktningen kan heller inte exploatera och stimuleras av ett stort 
studentintresse ”nedifrån.” 
 
Den för många andra universitet givna kopplingen mellan doktorander och 
studenter både vad gäller (avancerad) undervisning och forskning förefaller mer 
komplicerad på SH som en konsekvens av splittringen mellan undervisning och 
forskning. Panelen mottar gärna motbevisande information, om våra farhågor i 
dessa frågor är förhastade.     
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små forskarstaber, problem med att mobilisera ”kritisk massa” – men också virtuella 


möjligheter 


 
Forskarstaben på SH med tillsvidare anställningar, professorer och docenter, på de 
skilda enheterna förefaller generellt vara liten i omfattning (med vissa undantag som 
t.ex. företagsekonomi). Socialt arbete har ännu inte fått tillgång till en professur, en 
tjänst som givetvis är central om ett ämne på sikt ska styrka sin forskningsprofil. 
Därtill kommer att en liten forskarstab riskerar att den egna verksamheten blir 
starkt personberoende och därför sårbar. Som exempel kan vi nämna 
arbetsvetenskap på sociologi som initialt hade en stark position i uppbyggnaden av 
ämnet, men som nu riskerar att förloras till följd av pensionering. Också inom 
statsvetenskap noterar vi att pensionerade professorer med markant 
forskningsprofil försvann från utvärderingen. 
 
SH har ett priviligierat läge i Stockholmsregionen med täta relationer till andra 
universitet och högskolor. Som följd av IT-omvandlingen, som påpekats i 
ämnesrapporter nedan, är lokalmiljön inte längre av samma betydelse som tidigare: 
den ”kritisk massan” kan erövras virtuellt. Det är panelens intryck efter samtal med 
ämnesrepresentanter att SH-forskarna på det stora hela har goda nätverksrelationer 
regionalt, nationellt och internationellt. Vad man kan efterlysa för framtiden är att 
forskarna identifierar starka forskarmiljöer utanför högskolan, i in- och utland, som 
man strävar efter att få utbyte med eller också som kan tjäna som inspirationskällor.   
 
 


utveckling och konsolidering av specifika styrkefält 


 
Samhällsvetenskapliga ämnen på SH varierar med avseende på hur styrkefält utväljs, 
utvecklas och konsolideras över tid. Företagsekonomi har utvecklat ett markant 
styrkefält i och genom Förvaltningsakademin (en av de ledande 
forskningsinstitutionerna på området i Sverige), medan övrig forskning vid samma 
enhet är mindre iögonfallande i ett forskningsperspektiv. Sociologi-ämnet 
konsoliderades i stor utsträckning i och genom samarbetet med SCOHORST, ett 
socialmedicinskt multidisciplinärt nätverk med stark inriktning på Östeuropa. 
Framtidsutsikterna för detta närverk förefaller nu osäkra pga personalavgång och 
osäker finansiering. Specialområden finns vid varje ämnesenhet, naturligtvis 







11 
 


 


avhängiga enskilda forskares särintressen. Om specialområden ska utvecklas också 
till styrkefält behöver personal – och doktorandrekrytering ses över, detta i syfte att 
minska sårbarheten av en liten forskarstab. 
 
Panelen efterlyser flera centrumbildningar eller styrkefält inom och mellan ämnen, 
också över institutionsgränser, som kan vara med och stärka den 
samhällsvetenskapliga forskningen på SH över tid. Sådana centrumbildningar kan på 
sikt också leda till disciplinöverskridande forskning och skärpa Högskolans 
forskningsprofil. Ämnesöverskridande ambitioner kan och ska också faciliteras av 
Högskolan generellt – i samråd med ÖSS. Panelen fann ringa intresse för sådana 
viljeyttringar i självvärderingarna och/eller i mötet med förvaltningspersonal och 
forskarna. Det är panelens intryck att man i dessa avseenden skulle kunna göra mer 
och därmed också stärka den interna kommunikationen på Högskolan. 
 
 
I bakgrundstexten ovan har vi i panelen tecknat några strukturella spänningar som 
ligger immanenta i Högskolans tillblivelse. Mot denna bakgrund erkänner panelen 
samtidigt att Högskolans goda forskningsstatistik på det nationella planet (se 
tidigare) må betraktas som en bedrift att vara stolt över. 
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Ämnesrapporter 


 
 
 


FÖRETAGSEKONOMI (Rolf Solli) 


 
 
När vi 1997 satte oss ner för att verka som sakkunniga för sju lektorat i 
företagsekonomi vid Södertörns högskola med 49 ansökningar var det kanske inte 
det det blivit som var i åtanke. Det är framförallt mer omfattande, mer kvalificerat 
men också annorlunda profilerat än vad det verkade bli från början.   
 


Allmän bedömning. 


 
Styrkan avseende företagsekonomi ligger på flera plan. Förhållandet att det finns en 
koncentration till ett par forskningsområden i kombination med att annat också 
förekommer är ett sätt att skapa en livaktig miljö. Den återkommande betoningen 
på mångvetenskap tillhör också det som skapar styrka. Sist, men inte minst, är 
förmågan att skaffa externa medel avundsvärd vilket skapar förutsättningar för en 
relativt andra högskolor stor bemanning avseende forskare. Forskning är som 
bekant vad anställda gör. 
 
Svagheten ligger i vad man jämför med. Jämförelser med mer renodlade 
forskningsorganisationer är det en begränsad omfattning på 
publiceringsverksamheten.  I vårt underlag varierar det en del avseende hur mycket 
som publicerats under perioden 2009 – 2014 men oavsett vilken vilket tal som 
används blir det en måttlig utväxling. Jämförs med ”vanliga” högskolor blir 
bedömningen annorlunda i meningen mer acceptabel. Men med tanke på 
Östersjöstiftelsens närvaro finns det anledning att ha högre ambitioner än vad andra 
högskolor kan ha. En annan svaghet är en begränsad självkännedom. Allt för många 
texter publiceras i onödigt enkla tidskrifter och får därmed mindre spridning än vad 
de förtjänar. 
 
Risk är ofta betingad av att man kan förlora det man är bra på. Under den aktuella 
perioden har enligt uppgift ca 70 miljoner tillförts i sk externa medel. Ungefär 20 
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miljoner kommer från Östersjöstiftelsen, ungefär lika mycket har införskaffats av en 
av professorerna från andra håll. Utan stiftelsen och utan nämnde professor 
kommer forskningsinsatsen mer än halveras. Även en betydligt mindre minskning än 
femtio procent skapar stora problem vad det gäller lärarkårens sammansättning där 
forskningen på området lär oss att de duktigaste försvinner först. 
 
Möjligheterna för företagsekonomi vid Södertörns högskola är självfallet många. 
Den logiska utvecklingen är att förstärka det som finns i form av profilområden. Det 
handlar om att rekrytera duktiga lärare och forskare samt säkerställa resursflödet. 
 


Forskningens kvalitet 


 
Numera tillmäts bibliometriska analyser högt värde. I Vetenskapsrådets har man, 
med marginella reservationer, gjort de bibliometriska analyserna till det centrala för 
bedömning av kvalitet. För att det överhuvudtaget ska göras någon kvalitetsanalys 
menar Vetenskapsrådet att det ska finnas minst 50 vetenskapliga artiklar från den 
institution som ska bedömas. Det finns förvisso ett ”eller motsvarande” i 
Vetenskapsrådets definition vilket gör att böcker och bokkapitel kan räknas in men 
det sker helt klart med armbågen. Företagsekonomi vid Södertörns högskola är ett 
bra exempel på att de kvantitativa kvalitetsmodeller missar högst påtagligt. Jag vill 
mena att den publikation som om några år kommer att bedömas som den viktigaste 
av de här anmälda texterna är ”Governing the embedded state” (Jacobsson, Pierre 
& Sundström, 2015).  Allt tyder på att det är en bok som tillhör den internationella 
forskningsfronten vad det gäller organisationsteori med staten som kontext. Men 
någon artikel är det inte. (Nu hör det till saken att boken ifråga inte borde vara med i 
utvärderingen eftersom den är publicerad 2015!). 
 
Genomläsningen av de tio skrifter som särskilts lyfts fram leder till en del generella 
slutsatser.  En sådan slutsats är att texterna i stora drag ligger inom den huvudfåra 
de representerar. Det handlar inte om banbrytande texter men de tillför något 
viktigt inom respektive område.  Några av texterna har goda utsikter att bli använda 
av andra. En annan slutsats av läsningen är att flera av texterna har en kvalitet som 
gör att de skulle tjäna på att publiceras i mer kända tidskrifter. Jag tror att 
ambitionen, självkännedomen och/eller tålamodet hos forskarna ifråga är för lågt 
ställt. 
 
Samtidigt ska det också konstateras att det inte är någon gigantisk omfattning vad 
det gäller publikationer. Normaldosen per disputerade avseende publikationer är 1 







14 
 


 


artikel, 0,4 bok, 0,6 antologi och 2 bokkapitel på sex år. Publikationskapacitet är en, 
av flera, viktig faktor när det gäller att synas.  
 


Forskningsmiljön 


 
Med ca 35 personer (forskare och doktorander) finns det förutsättningar för en god 
forskningsmiljö. Förutom antal är mötesplatser (lunchrum och likande) vitalt för en 
god forskningsmiljö. Mötesplatser finns men om de används frekvent är oklart. 
 
Forskningsmiljö handlar också om åldersstruktur och kön. Medelåldern bland 
forskarna ligger kring 50 års strecket.  
 


 
Figur 1. Ålder och könsfördelning, företagsekonomi 
 
Figur 1 visar tydligt att männen i genomsnitt är äldre än kvinnorna, de senare har en 
medelålder på 45 år medan de förra är 54 i genomsnitt. Totalt finns det en ganska 
jämn könsfördelning, 47 procent kvinnor och resten män.  I gruppen professorer är 
samtliga män. I gruppen lektorer/post doc är 64 procent kvinnor.  
 
När det gäller miljön i meningen bemanning är det totalt sett en jämn fördelning vad 
det avser ålder. När det gäller professorer är det besvärande att den yngste är 54 år 
och alla övriga över 60 år.  
 
Totalt är det en jämn könsfördelning bland forskarna. Men det sistnämnda gäller 
bara totalt. Bland professorer och docenter är det absolut inte jämnt.  
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Nätverk och samarbete 


 
Nätverken både nationellt och internationellt är under utveckling. Det är svårt att se 
av materialet vi fått om det är individuellt eller institutionellt betingat 
nätverksbygge. Mycket tyder på att nätverken och samarbeten är individuellt 
betingande. Det sistnämnda är antagligen det normala men inte särskilt stabilt. 
 


Framtida möjligheter 


 
Södertörns högskola ska vara nöjd med den företagsekonomiska forskning som finns 
där. Att bevara nuvarande bemanningsnivå är bara det en hög ambition.  Men 
nöjdhet är ett farligt tillstånd. Det finns flera åtgärder som kan stärka ämnet. 
 
Inrättande av ett gästprofessorprogram är en åtgärd som kan stäkra 
forskarutbildning såväl som de egna lärarnas vetenskapliga produktion. Insatser av 
detta slag är inte särskilt kostnadskrävande men nyttigt. 
 
Post doc-program med internationell prägel är både produktivt och ett sätt att 
bygga broar med institutioner i andra länder. Profilen med betoning på Östersjön 
borde vara goda argument i, t. ex., Handelsbankens stiftelse avsedda för just post 
doc från andra länder. 
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JOURNALISTIK (Lars-Åke Engblom)  


 


Allmän bedömning 


 


Ämnet journalistik inrättades vid Södertörns högskola (SH) 1998. Inom ämnet sker 


utbildning vid två kandidatprogram, ett magisterprogram, en ettårig 


påbyggnadskurs samt två fristående kurser på magisternivå. Cirka 300 studenter 


studerar hösten 2015 journalistik vid SH. 


 


Forskningen i ämnet har bedrivits sedan 2008 och befinner sig alltjämt delvis i ett 


uppbyggnadsskede. I forskargruppen ingår åtta tillsvidareanställda forskare/lärare. 


Ämnet har ännu inga egna rättigheter till forskarutbildning, men en ansökan 


förbereds.  


 


Det är alltså en liten och ganska ny forskningsenhet. Genom finansiering från främst 


Östersjöstiftelsen har en professur inrättats, men det är den enda renodlade 


forskartjänsten. Den sammanlagda tiden för forskning i tjänsten bland de 


tillsvidareanställda uppgår till cirka 2,6 tjänster per år.  


 


Styrkor 


 


En uppenbar styrka är att forskningen till stor del är inriktad på för branschen 


angelägna och aktuella områden, framför allt den tekniska utvecklingens 


konsekvenser för journalistiken. Det har gjort journalistforskningen vid Södertörn väl 
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förankrad och känd bland medieföretag och journalistiskt verksamma. Forskarna har 


också blivit alltmer synliga i renommerade internationella tidskrifter.  


 


Liksom för hela högskolan skapar medelstilldelningen från Östersjö-stiftelsen goda 


förutsättningar för samprojekt med forskare och universitet i Östersjöländerna och 


ger med automatik internationella perspektiv. Forskargruppens framgång med 


ansökningar till andra finansiärer tyder även på god förmåga att skaffa externa 


medel. 


 


En tillgång är också den geografiska belägenheten med närheten till starka 


forskningsmiljöer och till landets ledande företag, myndigheter och organisationer 


inom mediesektorn. Det gör det lättare att rekrytera lärare och forskare och att 


skapa värdefulla kontakter som kan bredda och stärka forskningsmiljön. 


 


Svagheter 


 


Även om flera nyrekryteringar skett på senare år är enheten fortfarande ganska 


liten. Det påverkar givetvis forskningsmiljön på flera sätt. Seminarierna hålls i en 


snäv krets, den kritiska massan blir svår att åstadkomma och 


publikationsverksamheten begränsas. Ämnet förefaller också vara starkt 


personberoende med professorn i en nyckelroll. Utöver denne är det bara en 


forskare som i större omfattning har medel till forskning i tjänsten. Forskningsmiljön 


försvagas också av att man saknar rättigheter till forskarutbildning. 


 


Möjligheter 


 


Genom de inmutningar som redan gjorts på området bör journalistiken på SH kunna 


få en ännu mer framträdande roll i forskningen om den tekniska utvecklingens 
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konsekvenser för journalistiken och journalistrollen. Behovet av sådan forskning 


kommer säkerligen att växa från både bransch och samhälle. 


För att kunna dra nytta av detta införskaffade utgångsläge bör dock ytterligare 


tillskott ske av både forskare och forskningsmedel.  Den möjlighet till 


forskarutbildning som man eftersträvar kan samtidigt göra enheten mer attraktiv för 


forskare och potentiella doktorander.  


 


Risker 


 


Riskerna hänger samman med svagheterna. Forskning är en starkt personberoende 


verksamhet och den största risken är om någon eller några tongivande forskare 


försvinner från miljön. Eftersom antalet aktiva forskare är så få och forskningen 


ännu i en uppbyggnadsfas är detta en särskild riskfaktor. En effekt av att man valt 


ett växande och för branschen så angeläget forskningsområde kan också vara att 


man får konkurrens av andra forskningsinstitutioner med större resurser och tappar 


det försprång man idag har inom sina specialfält. 


Ett annat hot, som journalistiken delar med hela högskolan, är om finansieringen 


från Östersjöstiftelsen avtar eller upphör. 


 


Forskningens kvalitet och omfattning 


 


Forskningen indelas i självvärderingen i fyra områden: medieutveckling och 


journalistik, journalistisk yrkesroll och yrkesutbildning, journalistik i ett 


internationellt perspektiv samt ett område som benämns journalistik, identitet, 


makt och kultur. Det är snarast en samlingsrubrik för den forskning som ligger 


utanför de tre andra områdena.  De fyra områdena går delvis in i varandra och 


uppställningen ger en något spretig bild av forskningen, men i utvecklingsplanerna 


för de kommande åren kan utläsas en fokusering på medieutvecklingen och dess 


följdverkningar med inkluderande internationella perspektiv. 
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Antalet vetenskapliga publikationer under åren 2009-2014 uppgår till 57 


(publicerade av tidigare och nuvarande anställda vid högskolan under denna 


period). De utgörs av 20 tidskriftsartiklar, 20 antologikapitel, 5 konferensartiklar, 5 


rapporter och 3 böcker. Därtill kommer 3 redaktörskap för antologier och en 


recension. Av tidskriftsartiklarna är 15 refereegranskade och nästan alla publicerade 


i internationella tidskrifter. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på de senare åren och 


återspeglar den personalförstärkning som successivt skett. Alltmer publiceras på 


engelska i linje med den ökande internationella inriktningen, 56 procent under hela 


tidsperioden, men 81 procent under 2014.  


 


Bland de publikationer som särskilt valts ut ingår en redovisning i antologiform av 


projektet Journalism in change, där journalistkulturen i Sverige, Polen och Ryssland 


jämförs och boken En himla massa kanaler, där en undersökning om 


mångkanalpubliceringen i svenska mediehus presenteras. De baseras på omfattande 


intervjuundersökningar av journalister och medieföretag, liksom en artikel som är 


en biprodukt av Journalism in change och en artikel som emanerar 


ur det Vinnova-stödda projektet Datajournalistik. Detta syftar även till att öka 


kännedomen om denna form av journalistik i Sverige, ett exempel på hur 


forskningen kan tillämpas redan på undersökningsstadiet. Med detta projekt tog 


Södertörn täten nationellt inom ett tämligen outforskat område.  


 


I de övriga artiklarna ifrågasätts en klassiker i medielitteraturen, diskuteras 


mediekonsumenternas medvetna och omedvetna val, belyses journalistikens villkor 


i svaga stater och behandlas två nya fenomen som tekniken fört med sig: storbilds-tv 


på offentliga arenor och politikers entré som medieproducenter. En monografi ryms 


också, om en banbrytande kvinnlig journalist, men den skrevs innan forskaren knöts 


till Södertörn. Det är främst en innehållsstudie, som det annars är sparsamt med i 


publikationsförteckningen.  
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Sju av de åtta tillsvidareanställda forskarna ingår som författare i de tio skrifterna 


med ämnets professor som den mest förekommande. Han har huvudrollen i 


projektet Journalism in change, en av många jämförande studier som 


östersjöstiftelsen gett upphov till och som den politiska utvecklingen gjort 


intressantare. Ämnets övergripande forskningsfokus är hur den tekniska 


utvecklingen påverkat journalistrollen och journalistikens villkor, men i flera av 


arbetena visas hur även ekonomiska och politiska intressen manövrerar i den 


digitala mediemiljön.  


 


Den totala publikationsvolymen är relativt begränsad och ganska ojämnt fördelad. 


En del av forskarna står för bara några enstaka bidrag, men det torde hänga 


samman med att de främst ägnat sig åt undervisning och har sparsamt med eller 


ingen forskningstid i tjänsten. Generellt sett håller arbetena en god kvalitet. Ett 


kvitto på detta är att förhållandevis många artiklar blivit antagna för publicering i 


internationella tidskrifter. Andra tecken på det externa förtroendet för 


journalistikforskningen vid SH är det stora anslaget från Vinnova för projektet 


Datajournalistik och för uppdraget från Stiftelsen Etermedierna i Sverige att svara 


för en av de två volymerna i delprojektet Medier i konvergens (En himla massa 


kanaler).  


 


En uttalad ambition är att inrikta forskningen på sådant som är relevant för 


journalistutbildningen och därmed förstärka kopplingen mellan forskning och 


undervisning. Att döma av titlarna i publikationsförteckningen torde 75-80 procent 


kunna vara direkt användbara i utbildningen. En del av arbetena och något av de 


pågående forskningsprojekten ligger dock utanför själva journalistikämnet och rör 


sig inom eller anknyter till det medie- och kommunikationsvetenskapliga 


forskningsområdet i stort.  


Forskningens miljö och basresurser 


 


Personalförteckningen omfattar 12 personer, varav åtta tillsvidareanställda (sju med 


en arbetstid på 100 %, en på 40 %). I förteckningen ingår en professor, en docent 







21 
 


 


och en gästprofessor (på 5 %) och sex lektorer. Sju av de tillsvidareanställda har 


disputerat. 


 


Medelåldern bland de tillsvidareanställda är 52,5 år (tre är över 60 år, två under 40), 


könsfördelningen är 4-4. Den totala forskningstiden för de tillsvidareanställda 


motsvarar 2,64 heltidstjänster, för hela gruppen 2,81. Professorn forskar på heltid, 


en lektor på 77 %, en projektanställd forskare på 33 %, två lektorer på 20 %, de 


övriga i mindre omfattning.  


 


Professorns tjänst är till 80 procent finansierad av Östersjöstiftelsen.  Denna har 


under åren 2009-2014 också bekostat projekten Journalism in change, Journalism 


Education (totalt ca 9 miljoner kr), medan det största anslaget från annat håll är 


Datajournalistik, som finansierades av Vinnova i två steg med 4,7 miljoner plus lika 


mycket i samfinansiering från de deltagande företagen. Östersjöstiftelsen finansierar 


2014-2016 ett samprojekt mellan statskunskap och journalistik, Symbiotic leader-


media relations (8,9 miljoner).  


Stiftelsen Etermedierna i Sverige bekostade undersökningen En himla många 


kanaler och forskningsbidrag har också kommit från Hamrinstiftelsen för projektet 


Lokal journalistik i det sociala medielandskapet (1,2 miljoner kr) och från 


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för undersökningen Ukraina och 


mediernas roll i kriget (800 000 kr) Ridderstads stiftelse beviljade 2014 en treårig 


postdoc-tjänst i reklamhistoria. 


 


Sammanställningen visar att gruppen haft god framgång både vad gäller 


ansökningarna till Östersjöstiftelsen och till andra finansiärer, i förhållande till 


forskargruppens storlek mycket god. Östersjöstiftelsen har haft en central roll för 


uppbyggnaden av den vetenskapliga verksamheten och infrastrukturen, men  


omfattningen av de externa anslagen tyder på att forskningsmiljön har goda 


förutsättningar att utvecklas självständigt vid sidan av tillskotten från denna. 
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Nätverk och samarbeten 


 


Journalistikforskningen vid SH är mycket utåtriktad. Flera projekt bygger på ett nära 


samarbete med medieföretag och på medverkan av journalister och andra 


medieaktörer. Detta leder till täta och regelbundna kontakter med branschen och 


dess företrädare. De formaliserades för ett par år sedan i ett branschråd som samlas 


en gång per termin under ledning av en av ämnets forskare.  


 


Inriktningen på medieutvecklingen och de digitala medieformerna skapar ett särskilt 


intresse för forskningen på SH. Flera forskare har också medverkat som experter i 


radio, television, dagspress och branschorgan. År 2014 initierade ämnet en blogg om 


aktuell journalistikforskning, som dock klingade av.  


 


Det internationella samarbetet har främst skett inom ramen för de projekt som 


Östersjöstiftelsen finansierat. En polsk forskare har varit gästprofessor vid SH. På det 


nationella planet har professorn varit redaktör för flera läroböcker, i vilka också 


andra forskare från Södertörn medverkat. Detta, och andra samarbeten om 


publikationer och i organisationer, har gjort journalistiken vid SH väl förankrad i 


ämnets nationella forskningsmiljö. Likaså är forskargruppen väl representerad i det 


aktiva nordiska nätverk som finns inom journalistutbildningen och 


journalistikforskningen. 


 


Däremot verkar man inte ha mycket samröre med övriga delar av Södertörns 


högskola, inte ens med det närbesläktade mkv-ämnet. Inga artiklar eller 


antologibidrag förefaller ha samproducerats med mkv-forskarna; på forskningssidan 


återfinns bara ett gemensamt SH-projekt, med statsvetenskapen. Härvidlag skiljer 


sig Södertörn från de etablerade journalistutbildningarna i Stockholm (JMK), 


Göteborg (JMG) och Sundsvall (Avdelningen för medie-och 
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kommunikationsvetenskap), där utbildningen och forskningen i medie- och 


kommunikationsvetenskap och journalistik bedrivs inom samma organisation. 


 


Varför det förhåller sig på detta sätt är en fråga som en utomstående direkt ställer 


sig. 


 


Utvecklingspotential 


 


Med den fokusering ämnet valt bör journalistikforskningen vid SH kunna bli ännu 


mera angelägen. De nya digitala medieformerna och den tekniska utvecklingen 


kommer att ställa mediesamhället inför utmaningar och påfrestningar, men även 


möjligheter, som kräver noggranna analyser och forskningsinsatser. Ämnets 


forskningsfokus rymmer alltså i sig en utvecklingspotential. 


 


Journalistikforskningen vid SH har en nationellt framstående position inom sina 


specialområden och har även goda förutsättningar att bli en mer verksam aktör på 


den internationella arenan.  Genom Östersjöprojekten har man skaffat ett gott 


bagage, som kan bidra till att bygga broar mellan forskare i öst och väst. Inom 


datajournalistiken framstår Södertörn redan som en attraktiv samarbetspart. En mer 


målinriktad satsning på flernationella kontakter, utbyten och samprojekt skulle 


kunna gagna både forskningens och utbildningens kvalitet.  


 


Samtidigt är det viktigt att bibehålla och utveckla de nätverk som byggts upp på det 


nationella planet. Detta är idag enhetens främsta styrka. Man har också inom både 


forskningen och utbildningen framgångsrikt utnyttjat att mediebranschen är så 


starkt centraliserad till Stockholmsregionen. Kontakterna har formaliserats i ett 


branschråd, som skulle kunna utvecklas och ge Södertörn en ännu fastare roll som 


förbindelselänk mellan forskningen och branschens företag, organisationer och 
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myndigheter. Inom en sådan ram skulle även ett utvidgat samarbete inom 


högskolan vara ett naturligt inslag.  


 


På kort sikt är det mest väsentliga att ämnet får egna rättigheter till 


forskarutbildning. Att döma av handlingar och platsbesök är en ansökan på god väg.  
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NATIONALEKONOMI (Börje Johansson ) 


 
 


Allmän bedömning 


 


Premisser för utvärderingen av Nationalekonomiska Institutionen vid Södertörns Högskola 


Underlaget för den bedömning som följer har varit (i) institutionens självvärdering, 
(ii) bibliometrisk analys, och (iii) ett platsbesök med informationsutbyte som berikat 
och förtydligat självvärderingen. Särskild vikt har lagts vid frågor som berör 
undervisningens forskningsanknytning. 
  


Forskning och utbildning 


Institutionen för Nationalekonomi vid Södertörns Högskola (SH) är en liten enhet 
som 2015 omfattar sex forskare. En sådan institution har som sin viktigaste 
prioritering att rekrytera lärare inom national-ekonomiämnets olika huvudområden, 
kanske en lärare för vart och ett av ämnets grundutbildnings-områden (förslagsvis: 
makroekonomi och tillväxt, internationell makro, internationell handel, 
mikroekonomi och industriell organisation). Tillför man kravet att en specialiserad 
lärare bedriver aktiv forskning inom sitt specialområde, då begränsas möjligheterna 
att utveckla internt forskningssamarbete mellan ämnets forskare. Därför behöver 
institutionen söka efter alternativa vägar för att utveckla en slagkraftig miljö för 
forskningssamarbete inom nationalekonomi (NEK) vid SH. Den gängse lösningen är 
att den enskilda ekonomiforskaren samarbetar med kollegor vid andra universitet. 
Allt oftare väljer också forskaren att vara affilierad till mer än en NEK-institution vid 
flera universitet, inklusive institut och andra organisationer som bedriver forskning. 
Uppgiften för NEK vid SH blir då att kombinera externt nätverksbyggande och 
internt samarbete. 
 


Dilemmat för NEK vid SH 


NEK:s självvärdering konstaterar att forskningssamarbetet inom institutionen är 
begränsat, men klargör inte i vilken grad detta förhållande utgör ett problem och 
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därför förs inte någon tydlig diskussion om ett utökat samarbete inom institutionen. 
Vid platsbesöket framkom dock att frågan tas på allvar. En omarbetad självvärdering 
bör problematisera dilemmat med bredd i undervisningen och specialisering i 
forskningen. Huvudintrycket från självvärderingen är att institutionen pekar ut en 
framtid där SH-forskarna fortsätter att bygga ut sina samarbetslänkar till forskare vid 
andra universitet. Denna ambition skulle kunna kombineras med en välmotiverad 
och genomlyst nätverksstrategi som klargör hur utvalda forskningsområden stöttas 
av externa och interna nätverk. En sådan strategi kan innefatta ett fokus på 
Östersjö- och Östeuropaforskningen (ÖSS). 
 


Fördelar med NEK vid Södertörn 


Det finns flera skäl att undersöka en institutions publicering i internationella 
tidskrifter. Ett skäl är att en bibliometrisk undersökning kan klargöra i vilken grad 
institutionens forskare tillhör sitt ämnes internationella forskarsamhälle. NEK-
institutionen vid SH har potential att uppfylla detta krav, genom att ämnet i närtid 
har anställt forskare med dokumenterad publiceringsförmåga. 
 
NEK-forskarna framhåller i sin självvärdering att de bedriver tillämpad forskning som 
analyserar och prövar alternativa sätt att organisera olika marknader, inklusive 
upphandlingsarrangemang och kriterier för lönesättning liksom identifiering och 
styrning av miljökonsekvenser, mm. Delar av denna verksamhet ger underlag för 
praktisk användning av ekonomisk teori. Denna inriktning återspeglar en strävan att 
bidra till lösningar av policyrelevanta problem. Den skulle berikas om den 
innefattade en tydlig återkoppling från empiriska resultat till teoretiska 
modellformuleringar.   
 
Den lilla NEK-institutionen har Stockholmsmiljön som tillgång. Genom att vara 
placerad i Stockholmsregionen (inklusive Uppsala) har institutionen bättre 
förutsättningar än andra små institutioner att etablera nätverk för 
forskningssamverkan. Institutionen har stor tillgänglighet till Stockholmsregionens 
kunskapsresurser. 
 


Forskningens kvalitet och omfattning 


 
Utvärdering av forskning kan delas upp i kategorierna produktivitet och kvalitet eller 
nivå. Ofta mäts produktiviteten för olika typer av publikationer som i Tabell 1 och 2. 
De sex forskarna i Tabell 1 har några artiklar i välkända tidskrifter med genomsnittlig 
eller stor impact-faktor. Enligt Tabell 1, som följer SH:s bibliometriska analys, hade 
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institutionens forskare 26 artiklar i tidskrifter med referee (peer review), vilket 
motsvarar ca 4 artiklar per forskare. Det är inte ett högt värde. 
 
Tabell 1: Publikationer av ämnets 6 forskare 


Typ Totalt antal Antal per forskare 
Vetenskapliga 
publikationer 


82 14 


Web of Science (WoS) 16 3 


Tidskrifter 28 4,5 
Tidskrifter med referee 26 4 


Bokkapitel 15 2,5 
 
Institutionen har redovisat en egen sammanställning av sakgranskade artiklar som 
publicerats under perioden 2009-2014 där någon/några av institutionens sex 
forskare (2015) är författare/medförfattare. I denna redovisning återfinns 24 
internationellt sakgranskade artiklar. Om varje forskare hade genererat 1 artikel per 
år, skulle antalet artiklar ha uppgått till 36. Redovisningen omfattar dessutom 14 
bokkapitel och 3 böcker. 
 
Tabell 2 vänder perspektiv och presenterar ämnets publikationer under perioden 
2009-2014, och då framgår att forskningen genererat ca 6 vetenskapliga 
publikationer per år. Det är ett lågt tal och återspeglar att ämnet har varit 
återhållsamt med forskningstid för sina anställda. Antalet sakgranskade artiklar 
uppgår till inte fullt en artikel per år, vilket är ett osedvanligt lågt tal. En återhållande 
faktor är troligen ämnets brist på doktorander. Flera av ämnets nuvarande sex 
forskare hade anställning utanför SH under stora delar av den aktuella perioden, och 
därför har sammanställningen i Tabell 2 ringa prognostiskt värde. 
 
 
Tabell 2: Ämnets publikationer 2009-2014 


Typ Totalt antal Antal per år 
Vetenskapliga 
publikationer 


36 6 


Web of Science 4 0,65 


Rapporter  14 2,3 
Tidskrifter med referee 5 0,8 


Bokkapitel 11 1,8 
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Forskningens omfattning kan också avse vilka områden som ämnet beforskat och 
vilken typ av frågor som forskarna försökt besvara. Trots att antalet publikationer 
inte är så stort är forskningsfrågorna spridda över ett antal områden, från 
centralbankers strategier, mikrofinansiering, identifiering av lönepremier, 
miljökonsekvenser, internationell handel och konkurrensfrågor. 
 
Har ämnets forskning under den aktuella perioden präglats av kreativitet? I denna 
utvärdering indelas ämnets forskningsresultat i följande kategorier: (a) nya 
teoretiska modeller, (b) nya teoretiska frågeställningar, (c) nya empiriska ansatser 
för gamla och nya problem, (d) empiriska analyser som upprepas som en form av 
”vetenskaplig kontroll” och precisering av parametervärden, samt (e) analyser och 
prognoser som kan användas som beslutsunderlag. Huvuddelen av NEK-forskningen 
vid SH faller inom fälten (d) och (e). Flera av dessa bidrag är genomförda med 
betydande skicklighet. Samtidigt skulle man kunna önska sig mer interaktion mellan 
modellutveckling och empirisk tillämpning. 
 
Inom innovationsforskning antas ofta att en kreativ miljö byggs upp genom att två 
mångfaldsfaktorer kombineras, där den första utgörs av mångfald inom ett 
specialområde och den andra av att miljön innefattar flera olika specialområden. En 
genomtänkt nätverksansats skulle kunna resultera i en mer kreativ korsbefruktning 
mellan inriktningarna (a) – (e). Vid platsbesöket framfördes att SH vill odla 
mångdisciplinär forskning. I ljuset av detta skulle NEK-institutionen kunna pröva 
ämnesövergripande samspel kring entreprenörskap och konstitutionell analys i 
longitudinella perspektiv. 


 


Forskningens miljö och basresurser 


 
Forskningens miljö omfattar (i) samspelet mellan doktorand och handledare, (ii) 
regelbunden seminarieverksamhet, (iii) samförfattande inom institutionen, (iv) 
utnyttjande av gemensamma databaser, och (v) samspel mellan doktorander. På 
många NEK-institutioner över landet visar sig samspelet mellan handledare och 
doktorand i att de samförfattar en uppsats som ofta blir doktorandens första 
publicering i en tidskrift med referee-granskning. Det saknas spår av sådant 
samförfattande vid SH:s institution. Det saknas också tecken på att två eller flera 
doktorander skriver en uppsats tillsammans. Ett ideal för en doktorand kan vara två 
ensamförfattade och två samförfattade artiklar. 
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SH-institutionens storleksdilemma medför problem att attrahera medel för 
databaser, att anordna regelbundna seminarier, och att upprätthålla projekt med 
flera deltagare. Det finns anledning att hitta sätt att hantera dessa strukturproblem, 
och förslagen kan behöva vara mer långtgående än de kommentarer som finns i 
självvärderingen. Seminarier kan kanske inte äga rum varje vecka utan ta plats en 
gång i månaden med flera presentationer, bl. a av inbjudna nätverkskollegor i 
närmiljön. Seminarierna kan också göras öppna för masterstudenter. Vid 
platsbesöket visade det sig att institutionen påbörjat arrangemang av detta slag. 
 
Östersjö- och Östeuropaforskningen (ÖSS) kan utformas så att den verksamheten 
blir en kompletterande plattform för seminarier. Självvärderingen påvisar att 
tidigare ÖSS-forskning vid institutionen fungerat som en sammanhållande faktor, 
där projekt med kompletterande inriktningar belyst framväxande marknader, 
miljökonsekvenser och penninghistoria mm. I dessa studier understöds 
forskningsmiljön av ett gemensamt geografiskt perspektiv, som också hålls ihop av 
frågor om utveckling, transition och omvandling. En viktig egenskap med ÖSS-
forskningen är att den stimulerat till komparativa studier av berörda länder. 
   


 


Nätverk och samarbeten 


 
Självvärderingen framhåller nätverk som en viktig princip för att hantera och 
överbrygga den lilla institutionens dilemma. Institutionen anger att 
nätverkslösningar varit viktiga tillbaka i tiden och ser dem som än mer betydelsefulla 
i planeringen för framtiden. Forskarutbildningen har en formell knytning till Örebro 
universitet och deltar därmed i nätverket Swegpec, som erbjuder en palett av 
doktorandkurser till nätverkets medlemmar och understödjer kontakter mellan 
doktorander som tillhör Swegpecs lärosäten. 
 
Institutionen har valt att redovisa nätverkslänkar för forskningssamarbete med 
utgångspunkt från en SH-forskare i taget. Bland de sex forskarna finns två som inte 
anger något samarbete medan en annan har en länk till forskning vid Gävle 
Högskola. Två av forskarna har var sitt nätverk som omfattar noder med 
förgreningar inom och utom landet. Den sjätte forskaren har ett mycket stort antal 
länkar för samarbete. Helhetsintrycket är att de redovisade nätverken inte griper in i 
varandra, utan snarare kompenserar den enskilde forskaren för avsaknaden av 
samarbete inom institutionen. 
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Ett sätt att belysa hur institutionens forskare har samarbetat med externa 
medförfattare är att registrera frekvensen av artiklar som samförfattats tillsammans 
med personer utanför institutionen. Låt oss utgå från den lista på 13 artiklar som 
redovisas i självvärderingen. Så många som 11 av dessa visar på externt samarbete. 
Huvuddelen av dessa är exempel på personlänkar som etablerats innan SH-
forskaren fått anställning vid SH. 
  


Utvecklingspotential och framtida möjligheter 


 
Vilka motiv försvarar en nationell struktur med små och litet större NEK-
institutioner? Förekomsten av små enheter bidrar till att upprätthålla en pluralism i 
val av forskningsfrågor och metoder i analogi till biologisk mångfald. För att ett 
sådant mönster skall kunna ge ett samhällsekonomiskt mervärde krävs nätverk som 
stimulerar och leder till kunskapsflöden mellan systemets forskande enheter. Kan 
NEK-institutionen vid SH fylla en sådan roll? 
 
Institutionens potential för forskning och forskningsanknuten undervisning har 
stärkts genom rekrytering av fler forskare med mer forskningstid, där den senare 
kan expandera med hjälp av externa medel. Den nya större institutionens 
möjligheter att hantera sitt storleksdilemma har därtill förstärkts genom att den 
tillkommande personalen bär med sig erfarenheter av forskning organiserad i 
nätverk. 
 
Erfarenheten av samarbetsnätverk är en avgörande tillgång när institutionens 
forskare preciserar sina fokusområden med intern kritisk massa balanserade av 
andra kompletterade områden som ger stöd i form av ”kritisk nätverksmassa”. Om 
en sådan utveckling utnyttjar möjligheterna till ÖSS-finansiering öppnar sig ett 
forskningsfält som dels utnyttjar NEK-forskarnas erfarenhet av studier av utländska 
ekonomier avseende handel, direktinvesteringar och industriell omvandling, dels 
använder ÖSS-länderna för komparativ analys där frågeställningarna kombinerar 
frågor av grundforskningsnatur, metodutveckling och tillämpad analys.   
 
Ovanstående synpunkter leder vidare till frågan om finansiering av ÖSS-projekt kan 
kompletteras med EU-finansiering av likartade projekt, där EU-medel kan ge 
utrymme för fler doktorander. En vidgning av detta slag medför störande byråkrati, 
men skulle också stärka NEK-institutionens profil med jämförande analyser. 
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I sin självvärdering verkar NEK-institutionen bekväm med att beskriva sin forskning 
som tillämpad analys inom ramen ”Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering”. 
Med denna inriktning kan institutionens forskare utveckla rutiner som gör det 
möjligt att utforma tillämpade projekt så att de i standardfallet genererar två 
resultat, där det första tillhör kategorin beslutsunderlag och där det andra blir ett 
vetenskapligt bidrag som kan adderas till ämnets ”kunskapskropp” – till exempel 
genom att ge stöd till eller ifrågasätta en hypotes.   
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 SOCIALT ARBETE (Lars Svedberg) 


 


   


Introduktion 


Det är av flera skäl en grannlaga uppgift att granska forskningen i ämnet socialt 
arbete. För att sätta in forskningsämnet i ett vidare sammahang vill jag först ge en 
enkel översikt över de mer konkreta betingelserna på Södertörns högskola. Därefter 
sägs något om socialt arbete som ämne och forskningsdisciplin. Efter det 
presenteras och diskuteras i korthet den forskning och det forskningsmaterial som 
ställts till panelens förfogande. Till sist dras några slutsatser.  
 
Södertörns högskola har en kort historia i högskole- och universitetssammanhang. 
Än kortare historia har ämnet socialt arbete vid lärosätet. En utbildning på 
kandidatnivå startade så sent som 2009. Det här är något man måste ta hänsyn till 
när det gäller en del av det som kommer att sägas i det nedanstående.  
 
I Sverige är de yrkesinriktade högskoleutbildningarna i socialt arbete så gott som 
uteslutande inriktade mot att ge en socionomexamen. Men vid Södertörns högskola 
och på att par andra ställen ges utbildningen endast på kandidatnivå, i Södertörns 
fall med beteckningen ”socialt arbete med storstadsprofil”. Från högskolans sida har 
man ansökt om men ännu inte fått examensrätt för att bedriva en komplett 
socionomutbildning. Vid Södertörn finns inte heller någon utbildning på magister- 
eller masternivå och ingen forskarutbildning. I den så kallade självvärderingen anges 
dock att man nu inlämnat en ansökan om att få magisterrättigheter till den egna 
fakulteteten. Till detta kommer att det inte finns någon professur i socialt arbete. Av 
självvärderingen framgår dock att man vill inrätta en sådan.  
 
Vid granskningspanelens platsbesök framkom att man avser att under kommande år 
göra en förnyad ansökan om att få rättigheter för att utfärda socionomexamen, 
liksom att fakulteten gett klartecken för en satsning på utbildning på magisternivå 
samt att man kommer att utlysa en professur i socialt arbete. Vid platsbersöket 
framkom också att man kontinuerligt samarbetar med en annan högskola som har 
examensrättigheter för att de egna studenterna ska kunna erhålla en 
socionomexamen. Från högskolans och ämnets sida synes detta utgöra en rätt så 
kraftfull framflyttning av positionerna. 
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Det grundläggande tillkortakommandet med att man inte har egna 
examensrättigheter finns dock kvar än så länge och kastar, menar jag, något av en 
skugga över ämnet, både i utbildnings- och forskningshänseende. Möjligtvis 
underlättas inte heller ämnets formering och identitetsskapande av att en 
yrkesinriktad akademisk utbildning i socialt arbete med tillhörande forskning inte 
sker vid någon egen institution, utan vid en så kallad storinstitution – Institutionen 
för samhällsvetenskaper. När man ser till landets övriga utbildningar i socialt arbete 
återfinns likartade organisatoriska lösningar på några andra håll. Kritik har kommit 
att riktas mot flera av dessa.  
   
Jag vill dock modifiera den här redovisade kritiska ansatsen något genom att 
påminna om följande faktiska betingelser. Vid Södertörn, men också till exempel vid 
Malmö högskola, har man i lite högre grad nått människor med både en annan 
etnisk- och klassmässig bakgrund, än som vanligen varit fallet vid övriga 
läroanstalter. Detta var också den uttalade politiska avsikten med inrättandet av en 
ny högskola i Stockholms södra förorter. Den här utvecklingen medförde ett 
intresse, utifrån lite andra utgångspunkter än de gängse, för socialt arbete i 
allmänhet och den specifika inriktningen i synnerhet. Här kunde studenterna lätt 
känna igen sig och med betoningen på storstad, förort och urbana frågor kom man 
att fylla ett uppenbart behov. En påfallande stor andel av studenterna synes också 
ha fått arbete inom området, om vi betraktar det i en lite vidare mening. Sett till den 
utbildningsmässiga sidan av ämnet verkar satsningen, utformningen och resultatet 
ha varit relativt lyckosamt och förhoppningsvis har utbildningen hittat en stabilitet. 
Detta intryck bekräftas vid den stora nationella granskning som skedde av ämnet så 
sent som 2014. Där fick nämligen utbildningen i socialt arbete slutomdömet ”god 
kvalitet”. Detta omdöme erhöll de flesta utbildningar, dock inte alls alla.  
 
Mot bakgrund av den mycket korta tid som ämnet funnits framstår inte heller de 
ovan nämnda begränsningarna som anmärkningsvärda. Det tar tid att bygga upp och 
få stabilitet för ett nytt utbildningsprogram och för forskning knuten till 
utbildningen. I självvärderingen beskrivs forskningens ställning på följande sätt: 
”Under de första åren har ämnet varit kraftigt underbemannat varför tillskapandet 
av en forskningsmiljö tyvärr har blivit eftersatt. Sedan hösten 2012 har dock arbetet 
med att bygga upp en forskningsmiljö inom ämnet stärkts väsentligt. De 
anställningar som gjorts under senare tid har också inneburit ett starkt bidrag till en 
ny forskningsmiljö och ett tillförande av befintlig, för ämnet relevant, forskning.” Jag 
återkommer till detta. 
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Forskningsinriktning 


Vad har då forskningen i ämnet för inriktning? Urbana frågor lyfts fram som det 
centrala forskningsområdet. Det sistnämnda finns visserligen representerat inom 
ämnet socialt arbete men intresset för urbana frågor har ändå sin huvudsakliga 
förankring i andra discipliner i vårt land, till exempel i sociologi och kulturgeografi. 
Vid sidan av urbana frågor lyfts speciellt barn och unga, skolan och det civila 
samhället fram som viktiga områden. Här kan vi konstatera att de sistnämnda 
inriktningarna har en given och ibland helt central ställning vid forskande 
institutioner i socialt arbete. 
 
Mot den ovan angivna bakgrunden och med de ovan uttryckta intentionerna skulle 
rimligen ha följt en ambition att rekrytera några disputerade och/eller mer seniora 
personer i ämnet för såväl undervisning som forskning. Men det framgår inte att 
sådana rekryteringar har gjorts. Det närmaste man verkar ha kommit är att rekrytera 
en lektor som disputerat i socialpedagogik. Här ska nämnas att det vid dags dato 
finns omkring 350 avhandlingar i forskningsämnet socialt arbete och att en 
överväldigande majoritet av alla disputerade är yrkesverksamma, eftersom ämnet är 
relativt ungt och antalet disputerade ökat allt efter hand.  
 
Södertörns högskola och ämnet har inte heller i samarbete med andra lärosäten i 
regionen som bedriver forskning och utbildning i socialt arbete, till exempel den 
närmaste samarbetspartnern, satsat på att få till stånd gemensamma 
forskningsprojekt eller några gemensamma doktorandtjänster. Sådana doktorander 
skulle mycket väl kunna vara ”dubbelanslutna”, vilket Södertörns högskola har 
omfattande erfarenhet av. Här ska dock nämnas att det vid platsbesöket framkom 
att man redan bestämt sig för att försöka göra en rejäl satsning, inbegripet 
ekonomiska resurser, på att etablera ett utökat forskningssamarbete med 
institutioner i socialt arbete. 
 
Poängen här är naturligtvis inte att man från ämnets och högskolans sida skulle ha 
en exkluderande hållning och bara rekrytera lektorer/forskare i socialt arbete. En 
mer öppensinnad hållning får också stöd av Södertörn högskolas uttalade inriktning 
mot det fler- och mångvetenskapliga. Denna uttalade inriktning understryks också 
av ämnets representanter när det gäller den egna forskningsprofilen i socialt arbete. 
Till saken hör dock att forskningsämnet socialt arbete i sig är flervetenskapligt. 
Varför man hitintills knappast alls rekryterat lärare/forskare i det egna ämnet får vi 
inget svar på i utsända underlag. I självvärderingen skriver man dock: ”Då ämnets 
forskande/undervisande personal i huvudsak utgörs av sociologer prioriteras i 
nuläget rekrytering av disputerade i socialt arbete.” 
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En nödvändig exkurs om socialt arbete som ämne och forskningsdisciplin 


För att sätta in mina följande ställningstaganden i ett sammanhang vill jag kort 
påminna om ämnets historia och nuvarande betingelser. Socialt arbete har för att 
vara en yrkesinriktad utbildning inom det människobehandlande området relativt 
gamla anor i vårt land. Den första stora förändringen med bäring på detta 
granskningssammanhang inträffade genom de akademiska reformerna i slutet av 
1970-talet. Då blev socionomutbildningarna till gängse högskoleutbildningar med 
huvudämnet och forskningsämnet socialt arbete och fick egna forskningsresurser 
och forskarutbildningar. Ur detta har en rätt så omfattande forskarutbildning och 
forskning vuxit fram. Den andra stora förändringen som har påverkat betingelserna 
är att antalet utbildningsprogram i socialt arbete ökat kraftigt under senare år. För 
närvarande finns sådana vid 14 universitet och högskolor.  
 
Med det som i den ovanstående texten kallats den första stora förändringen, följde 
snabbt frågan om vad som skulle kallas för och få legitimitet som forskning i just 
socialt arbete. Utan att alls fördjupa mig måste ändå något sägas som kommer att 
utgöra en del av grunden för min syn på den specifika forskning som ledningen för 
ämnet socialt arbete vid Södertörn högskola nu väljer att visa upp inför 
granskningen.  
 
En rad akademiska forskningsfält och discipliner har naturligtvis producerat och 
kommer att fortsätta producera kunskap som direkt eller indirekt har relevans för 
socialt arbete som akademisk disciplin, för utbildningarna i socialt arbete samt för 
praktik- och professionsfält. Men när vi betraktar socialt arbete som en vetenskaplig 
disciplin så anses socialt arbete i allmänhet vara ett samhällsvetenskapligt ämne. 
Objektet eller empirin för forskningen, eller den kontext inom vilken forskningen 
bedrivs, bör vara en del av det sociala arbetets praktik, ha koppling till dess 
professioner, röra brukare, klienter och andra utsatta grupper samt, i vissa fall, de 
samhälleliga, politiska, sociala och kulturella villkoren för dessa. Socialt arbete skiljer 
sig alltså från många andra ämnen, till exempel sociologi, genom att det har ett 
yrkesfält att förhålla sig till och inte bara är begränsat till vetenskapssamhället. Om 
allt detta råder en viss konsensus (se till exempel den stora granskning som 
Högskoleverket gjorde 2003, med beteckningen ”Socialt arbete. En nationell 
genomlysning av ämnet”).  
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Forskning med anknytning till ämnet socialt arbete vid högskolan    


Till granskningen har bifogats vetenskapliga texter från ämnet som enligt 
självvärderingen ”… visar på ämnet, är framåtblickande och/eller representerar dess 
profil.” Av de tio medsända arbetena kan vi först konstatera att Södertörns högskola 
endast stått som medelsförvaltare för tre av de projekt som texterna verkar bygga 
på. Vad som kanske är än viktigare är att det endast verkar vara de tre nyss nämnda 
projekten som har genomförts vid Södertörns högskola. Alla de andra verkar ha 
genomförts och publicering har skett/sker inom ramen för andra 
högskolebildningar/universitet. Det blir därför, enligt mitt förmenande, aningen 
missvisande att ange att just dessa tio texter skulle peka på ämnets profil på 
Södertörns högskola och på utvecklingen inom ämnet.  
 
Vid bygge av forskningsmiljöer är förankring, kumulativitet samt koppling till 
undervisning viktiga dimensioner att beakta. Det finns skäl att undra över hur man i 
ämnet och på Södertörns högskola har resonerat kring detta? I självvärderingen sägs 
dock kopplingen till undervisningen vara en högprioriterad uppgift.  
 
Vi lever i en tid då en äldre slags tillhörighet (och kanske också lojalitet) inte riktigt 
spelar samma roll som tidigare, utan där ”nätverkande” och tillhörighet till flera 
miljöer istället kan utgöra en fruktbar grund för framgångsrik forskning. Men frågan 
om tillhörighet, närvaro och kontinuitet går knappast att bortse ifrån, inte minst i ett 
uppbyggnadsskede av ett forskningsämne och vid skapandet av vad man själva kallar 
”en gemensam forskningsmiljö”.  
 
När det gäller forskningsfinansiering vill jag först och främst betona några enskilda 
individers avsevärda förmåga, ofta i samspel med andra, att dra till sig externa starkt 
konkurrensutsatta forskningsmedel under granskningsperioden. Antalet sådana här 
externt finansierade forskningsprojekt är relativt sett många. Det är imponerande. 
Här finns också en tydlig kumulativitet i forskningsinriktningen bland ett par av 
forskarna. Men återigen, fler än hälften av projekten har en annan huvudman än 
Södertörns högskola och man blir undrande över vilken förankring och betydelse 
dessa projekt har och kommer att få för ämnet socialt arbete vid Södertörns 
högskola.  
            
När man går vidare och tittar på vilken slags forskning ämnesföreträdarna väljer att 
presentera för granskningspanelen kan jag konstatera att den i bred mening har en 
inriktning mot vad man i den anglo-saxiska världen brukar kalla social science. Den 
rör också i rätt så hög utsträckning de områden som man i självvärderingen säger 
utgör ämnets forskningsprofil. Den har vidare en påfallande metodologisk bredd där 
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man till exempel bearbetar såväl befintliga registerdata som samlar in data via 
kvalitativt inriktade intervjuer. Inte sällan finns det tydliga kopplingar mellan teori 
och empiri. Det finns också en bredd i publikationer, med både inriktning mot en 
nationell såväl som internationell publik och mot både kvalificerade biografier och 
artiklar samt ”kommentarer” i mycket välrenommerade tidskrifter. Det råder ingen 
tvekan om att de insända arbetena nästan undantagslöst är av god eller hög kvalité. 
Vid något tillfälle är en internationellt publicerad text polemisk och närmast 
slagordsmässig i sin beskrivning av tillståndet i landet Sverige, men detta utgör ett 
enskilt undantag. Detta slags text balanseras också av till exempel en empiriskt 
övertygande och analytiskt sofistikerad studie av invandrare och deras betingelser 
när det gäller utbildning och arbete, samt av en intresseväckande översiktstext av en 
invandrargrupps politiska engagemang sett över tid.  Den grundläggande positiva 
hållningen från min sida verkar också hålla streck när man granskar de 
internationella tidskrifter forskarna publicerat sig i. Vid en genomgång av såväl JCR 
och SCImago finner man nämligen att tidskrifterna har en god eller i något fall en 
mycket god ställning i rankningssystemen.          
 
Men åter till frågan om texternas bäring på, relevans för och koppling till socialt 
arbete. Min uppfattning är då att de flesta, men inte alla, av de insända arbetena på 
ett allmänt övergripande plan har relevans för ämnet socialt arbete. Men när man 
mer specifikt granskar om objektet för studierna eller empirin är en del av det 
sociala arbetets praktik eller profession, alternativt om resultaten relateras till 
socialt arbete finner man tyvärr att så inte alls är fallet. Det är värt att betona att 
resultaten inte i någon enda studie eller på något enda sätt relaterar till socialt 
arbete som praktik och/eller profession. Jag nämnde tidigare att studier av det 
sociala arbetets klienter eller klientgrupper också kommit att bli en del av ämnets 
kärna. Men inte heller i detta avseende har ett sådant intresse utgjort startpunkt för 
någon redovisad studie. Det är värt att understryka att exempelvis de arbeten som 
avser våld i samband med alkohol samt det civila samhället i förorterna har en 
påtaglig allmän relevans. Ingenstans i dessa projekt redovisas dock någon ansats att 
i ett tidigt eller sent skede av ett projekt eller en enskild studie försöka anknyta till 
ämnet socialt arbete såsom det här beskrivits. 
               


Några avslutande kommentarer 


I självvärderingen och under rubriken ”nulägesanalys” beskrivs betingelserna för 
forskningen i socialt arbete på följande vis: ”Som ett relativt nytt ämne så är det 
fortfarande i en utvecklingsfas, där enskilda personer innehar nyckelroller. På sikt 
kommer dock en gemensam miljö, med en kritisk massa, att skapas.” Det första 
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ledet i argumentationen är lätt att instämma i. Men jag ställer mig mot bakgrund av 
den beskrivning som gjorts här något undrande inför hur man tänker sig att en 
gemensam miljö ska skapas. Det finns till exempel inga beskrivningar av 
regelbundna och gemensamma seminarier i och för ämnet och dess utveckling.  
 
Vidare vill jag för ett ögonblick återvända till ett tidigare citat där man i 
självvärderingen beskrev hur de nyanställda bidrog med för ämnet relevant 
forskning. Dock blir det, från det jag här redovisat, svårt att undvika slutsatsen att 
intresset för forskningsämnet socialt arbete bland den forskande personalen hittills 
har varit abstrakt och knappast stått i centrum för den vetenskapliga 
uppmärksamheten.  
 
Jag tror att det blir av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen att 
forskningsämnet på ett annat sätt än hittills sätts i centrum och menar att detta blir 
av avgörande vikt för att forskningens koppling till undervisningen i ämnet ska kunna 
bli så fruktbar och relevant som möjligt. I det ovanstående har jag visat på att det 
finns intresse av att få till stånd institutionsövergripande samarbeten med andra 
högskolor/universitet avseende forskningsämnets utveckling. Detta kan vara en väg 
framåt och står inte, i alla fall som jag ser det, i någon som helst motsättning till att 
ämnesföreträdare från olika discipliner kan fylla en viktig roll i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Det här behöver inte heller stå i motsättning till att man inom 
ämnet bedriver vissa slags studier som rör mer allmänna samhälleliga, politiska, 
sociala och kulturella villkor för utsatta grupper. Men den sistnämnda typen av 
ansats blir problematisk när den blir dominerande eller till och med allenarådande.      
 
För att kunna bygga en gemensam forskningsmiljö tror jag också att det är av 
avgörande vikt att forskningen förankras på den egna högskolan, på ett mycket mer 
handfast sätt än som hittills varit fallet. Vidare skulle det vara önskvärt ett få se en 
mer målmedveten och sammanhållen riktning i forskningen och i 
forskningsambitionerna. Låt mig ta mig friheten att ange några exempel där det, 
enligt mitt förmenande, redan finns kompetens och en viktig potential. 
Ämnesföreträdarnas egna betoning på och intresse för urbana frågor och 
storstadsprofil tycks vara en mycket fruktbar utgångspunkt att bygga vidare på. Det 
kan också sägas gälla för det intresse som finns för invandrare, deras betingelser och 
villkor. Här kan man i linje med vad som sägs i självgranskningen speciellt 
understryka det angelägna i att utveckla studier av den svenska välfärdsstatens och 
välfärdssamhällets betydelse för de invandrare som kommer till Sverige. Den 
personalgrupp som bedriver forskning är enligt det bifogade materialet nu med och 
genomför internationellt komparativa studier; detta är mycket lovvärt i sig. Men 







39 
 


 


sådana ansatser skulle också kunna förstärka studier inom de ovan angivna 
intresseområdena och göra dem än mer intressanta.  
 
Sammanfattningsvis uppfattar jag att det från ämnets och högskolans ledning finns 
en klart uttalad vilja och drivkraft för att försöka utveckla forskningsämnet socialt 
arbete, till dels i en riktning som har likheter med det nyss nämnda. Avslutningsvis 
vill jag, förhoppningsvis utan att bli beskäftig, peka på att detta kräver en 
långsiktighet i satsningarna och ett rätt så omfattande arbete som kommer att ta 
tid.    
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SOCIOLOGI2 (Margareta Bertilsson) 


Allmänt omdöme 


Med avseende på antalet av heltids- (också deltids)anställd personal  är sociologi på 


SH att betrakta som ett litet ämne.  2014/2015 är ämnet mitt uppe i en 


generationsväxling:  Forskare med professorstatus som varit centrala i ämnets 


tidigare uppbyggnad och konsolidering är på väg bort grundat pensionering eller 


också överflyttning till andra universitet/högskolor. Det är i skrivande stund oklart 


om sociologi-ämnet får möjlighet att ersätta avgående professorer/forskare med ny-


rekrytering.  Den tidigare Östersjö-professuren med inriktning mot jämförande 


välfärdsstatsforskning ser inte ut till att få en fortsättning: innehavaren har lämnat 


Södertörn.  Ett antal lektorstjänster är nu förvisson  under tillsättning.  


Sin litenhet till trots har sociologi haft stor framgång  med att erhålla 


forskningsmedel, främst från Östersjö-stiftelsen men under senare år också från VR 


och RJ. Medelstilldelningen utifrån har medverkat till att ämnet har kunnat 


upprätthålla en imponerande nationell/internationell forskningsproduktion av 


artiklar/böcker som i några fall uppnått betydande genomslag i form av citeringar. 


Utifrån kommande medel har också möjliggjort att ämnet kunnat stärka sin 


forskningsprofil med ett antal projektanställda forskare, varav några varit mycket 


produktiva tillika med att bredda och fördjupa internationella nätverk.  Sett i 


perspektivet av att ämnet förfogar över en relativt liten fast forskningsstab måste 


man betrakta utvecklingen av forskning/projekttillförsel som en klar 


framgångshistoria. Under utvärderingsperioden har det producerats en jämn ström 


av högkvalitativa artiklar, en grov granskning (DIVA) ger vid handen ca 9 per forskare 
3 av vilka en ansenlig del, 79%, är referee granskade (Web of Science) och i huvudsak 


                                                           
2 Också psykologi ämnet ingår i självvärdering och tabellöversikt till sociologi, men eftersom psykologi ämnet endast 
har två t.v. anställda och förefaller vara under uppbyggning, har jag valt att bortse från ämnet.  
3 Eftersom antalet engagerade forskare fluktuerar under perioden, är naturligtvis genomsnittstalet behäftat med 
största osäkerhet. 
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engelsk-språkiga (ca ¾). Produktionen består av en kombination av antingen 


samproducerade eller också ensam producerade tidskriftsartiklar men också av mer 


tidskrävande monografier/antologier, något som förvanskar årliga 


genomsnittskalkyler.  Ett sådant blandat publikationsmönster är typiskt för 


sociologisk forskning. Efter genomgång av insända artiklar, publikationslister och 


inte minst citeringsanalys är jag benägen att ge omdömet ”mycket god kvalitet” om 


den sociologiska forskningen på SH. Nedan kvalificeras detta omdöme ytterligare.  


SH sociologi fick omdömet ”God kvalité” i Högskoleverkets utvärdering av 


undervisning (2012), vilket styrker  uppfattningen att ämnets representanter har lagt 


ned ett stort arbete också vad gäller att stärka undervisningsdelen. Sociologi på SH 


ingår i det samhällsvetenskapliga forskningscenter (PESO) och har sedan 2014 rätt 


till doktorsexamination: två egna avhandlingar har producerats, men totalt under 


utvärderingstiden har sociologi genererat i allt 6 avhandlingar. 


En utveckling över tid i publikationsmönster kan skönjas, vilken hänger samman 


med en generationsväxling i personalsstyrkan. Som kommer till uttryck i 


självvärderingen, var arbetssociologi, medicinsk sociologi och i någon mån 


urbansociologi att se som ämnets tidiga styrkefält; idag sker en förskjutning mot 


forskning om civilsamhälle, organisationer och sociala rörelser. En sådan 


förskjutning resulterar sannolikt i en förändring vad gäller publikationsmönster. 


Arbets- och medicinsk sociologi, gärna i ett komparativt perspektiv, bars till stor del 


upp av omfattande  populationsstudier med en markant kvantitativ inriktning. 


Forskning om civilsamhälle, organisationer och sociala rörelser tenderar generellt att 


vara baseras på kvalitativa fallstudier, företrädesvis genomförda av enskilda eller 


också några få  forskare. Sådana förskjutningar i forskningsprofil kan påverka 


publikationsprofilen framöver.    


Sociologi-ämnet på SH har varit, och är fortfarande,  starkt förankrat i 


resurstilldelning från Östersjö-stiftelsen, och har genomgående markerat sig med en 


stark östeuropeisk profil.  En sådan karaktäristik gäller både forskningsproduktion, 


personal- och doktorandsammansättning. Den tidigare forskningen var, som 


självvärderingen också ger uttryck åt, tätt kopplad till centrumbildningen SCOHOST  


(Stockholm Centre on Health of Societies in Change),  och omfattade stora 


populations/registerstudier om hälsa, alkoholism, sociala olikheter, oftast i ett 
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komparativt perspektiv.  Också senare utveckling mot forskning i civilsamhälle, 


sociala rörelser och organisering har en stark östeuropeisk profil, även om dessa 


forskningsansatser också  till dels rymmer andra geografiska sammanhang som en 


konsekvens av intresset för globalisering.    


Det är naturligtvis intressant, om än spekulativt, att kontrafaktiskt fundera över om 


den starka kopplingen till Östersjö-stiftelsens medelstilldelning utgör en hämsko, om 


resurstilldelningen av ett eller annat skäl skulle upphöra. Här kan man möjligen 


inflika att den spirande forskningen om civilsamhälle, sociala rörelser och samhällets 


organisationer förefaller vara mera självständiga än tidigare 


populations/registerstudier om hälsa, mortalitet, alkoholism, vilka var starkt bundna 


i tillgången till data-baser i östeuropeiska länder. Senare forskningsstöd från bl a VR 


och RJ vittnar om att sociologi på SH nu också står på egna ben. Men 


resurstilldelning från Ö-stiftelsen är naturligtvis fortfarande central för den projekt-


orienterade forskningen på vars grund sociologi-ämnet kan upprätthålla sin livaktiga 


forskarstab, inte minst vad gäller doktorandrekrytering. 


SH har en annan särdeles värdefull resurs, och det är dess centrala läge i 


Stockholmsregionen med tillknytning också till Uppsala. Med ett sådant läge 


förmodar man att det finns gott om sökande till tjänster på alla nivåer. Av den 


befintliga informationen går det inte att utläsa hur många sökande det finns, när 


tjänster utannonseras, inte heller att rekryterad personal är enheten trogen – det 


går ju lätt att pendla. Mig förefaller det som om SH – i detta fall sociologi – har ett 


klart försteg i förhållande till andra mindre högskolor som sägs ha svårigheter att få 


fatt i och att fasthålla kvalificerad personal.  Om  än personalstaben på SH är liten, 


kan det inte vara svårt att upprätthålla en ”kritisk massa” med Stockholm och 


Uppsala tätt på. Av diverse CV’s  framgår det att ett tätt utbyte finns både 


forsknings- och personalmässigt med Stockholm/Uppsala, numera också med 


Göteborg och i någon mån Lund.  


Av Daniel Tarschys bakgrundsteckning om SH och dess tillkomsthistoria framgår det 


att man utöver den östeuropeiska forskningsinriktningen också önskade stärka 


lokalsamhället, de flyktingtäta förorterna söder om Stockholm. Den sociologiska 


forskningen på SH speglar tyvärr inte mycket av denna ursprungliga intention. 


Studentsammansättningen på SH vad gäller sociologi återspeglar säkert 
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omgivningens demografi, men de tecknade forskningsprofiler förefaller  att leva i 


”splendid isolation” från den lokala omgivningen. Det är möjligt att forskningen om 


immigration och invandring huserar på annan SH-ort eller också att diverse 


korsbefruktningar med det mångkulturella samhället inte fått stort utrymme i den 


givna forskningsplanen. SCOHORST programmet var till sin natur tvärvetenskapligt 


(sociologi, hälsa, demografi), men forskningsinriktningen mot civilsamhälle, sociala 


rörelser och organisation är mer renodlat sociologiskt. Om utvecklingen mot större 


ämnesdisciplinering över tid är mer eller mindre tillfällig är svårt att sia; ökade 


forskningskrav har som regel också konsekvenser för den intern-drivna 


disciplinforskningen på bekostnad av den mångkulturella omgivningens 


(samhälls)krav.  


Jag har gett omdömet ”god kvalitet” med pil uppåt (”mycket god kvalitet”), inte 


”excellent” eller ”outstanding” för att nu använda ERC-vokabuläret.4 Den fasta 


forskarstaben är numerärt sett liten till att på egen hand konstituera en ”kritisk 


massa” och är i detta avseende beroende av närheten till Stockholm/Uppsala; den 


möjliga förskjutningen i forskningsintressen från stora data-baser till mer kvalitativt 


orienterad forskning (fall-studier, intervju, biografier) ska konsolideras och utmyntas 


klarare i framtiden för att ge klart besked om kvaliteten, teoretiska och analytiska 


infallsvinklar.   Förskjutningen kan också (behöver inte) leda till en uppluckring av 


tidigare mer grupp-baserad forskning (stora forskningskollektiv) över till den 


enskilde forskare eller några få tätt förbundna . En sådan övergång riskerar att bli 


person- snarare än institutionsbunden.  Det finns naturligtvis risker och potential i 


bägge forskningsprofiler som ämnets företrädare vidare kan utforska i framtiden i 


syftet att ytterligare stärka den egna forskningsprofilen.     


Kvaliteten på forskningen 


Som redan antytts, finner jag den sociologiska forskningen på SH genomgående vara 


av hög kvalitet, på några områden t.o.m. av mycket hög kvalitet. Det senare 


omdömet gäller speciellt den medicinska sociologin som burits fram av SCOHORST. 


Här föreligger i såväl kvantitativt som kvalitativt avseenden en omfattande och 


produktiv forskning; några artiklar har uppnått en för samhällsvetenskapens 


vidkommande avundsvärd citationsfrekvens. Artiklar, oftast samproducerade och 


                                                           
4ERC = European Research Council  
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resultat av kollektiva forskningsinsatser med stora databaser, har publicerats i högt 


renommerade tidskrifter innanför specialfältet.5 Här föreligger i sanning en 


utmaning att kunna vidareföra denna tradition framöver; det är alarmerande att 


observera att några av de ledande forskarna nu har sitt huvudsäte på annan ort eller 


också är i behov av fortsatt resurstilldelning från primärt Östersjöstiftelsen, om 


forskningen på området ska kunna fortleva. Flera av de utvalda publikationerna  


återfinns i denna genre; de är sannolikt dessa som markant höjer både 


produktiviteten och citationsfrekvensen för sociologin i dess helhet. 


Också forskningen inom urbansociologin kännetecknas av genomgående hög 


kvalitet. Till skillnad från den föregående genre har den urbansociologiska 


forskningen en mer kvalitativ och begreppsanalytisk  karaktär – själv fann jag 


artikeln om ”heteropolitanization” och ”homopolitanization” särdeles informativ, 


också original. Men också denna forskningsansats riskerar att stäckas om inte 


fortsatta forskningsmedel tilldelas. 


Samma omdöme gäller flera av de övriga forskningsfältet på SH. Den internationella 


inriktningen är klart manifesterad – huvudparten, ca ¾, av alla publikationer under 


utvärderingsperioden är engelskspråkig och utgiven i renommerade 


tidskrifter/förlag. Professor Papakostas forskning om civilsamhällets 


rationaliseringsformer, det sociala organisationslandskapet, jämförelsen av 


nätverksformer mellan Sverige och Grekland m.m. är tankeväckande och 


inspirerande. Också professor Jacobssons omfattande forskning – empirisk såväl 


som begreppsanalytisk – om sociala rörelser och civilsamhällets organisationsformer 


är rik på sociologiska insikter/reflektioner.  Såväl Papakostas som Jacobsson är 


framträdande och synliga representanter för sociologisk forskning i Sverige på det 


nationella planet, också internationellt. Men Jacobsson är på väg bort från SH till en 
                                                           
5 Ö-stiftelsen har företagit en intressant evalueringsstudie av SCOHORST i jämförande perspektiv med en liknande 
centrum-bildning i Tartu, Department of Public Health(Resultatanalys av Östersjöstiftelsens forskningsfinansiering. 
www.technopolis-group.com). 
Här framkommer att SCOHORST utvisar en mer samhällsvetenskaplig profil; har färre antal författare till sina alster än 
en mera renodlad social-medicinsk forskningsprofil; publicerar i tidskrifter med mer samhällsvetenskaplig än 
medicinsk inriktning och huvudsakligen upprätthåller forskningskontakter med några västeuropeiska 
forskningsinstitutioner snarare än amerikanska/asiatiska. Evalueringsstudien är intressant såtillvida att den tecknar en 
vidare mall för hur man med t.ex. nätverksanalys kan inringa globala/regionala forskningskontakter som kan användas 
i vidare sammanhang. Det förefaller t.ex. som om SCOHORST-programmet har en ganska fast nätverksstruktur med 
förankring i Ryssland/Baltikum/London i förhållande till forskningsinriktningen mot civilsamhälle, sociala rörelser, 
organisation vars nätverksstruktur förefaller vara mer diffus och flytande.      



http://www.technopolis-group.com/
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professorstjänst i Göteborg; och det gäller naturligtvis för SH att kunna finna en 


ersättare av samma kaliber. Det hade varit önskvärt om självvärderingen i  större 


utsträckning hade sett på de ”svarta hål” som kan komma att uppstå när starka 


företrädare lämnar fältet.  


PÅ lektorsnivån finns klart också flera kommande kapaciteter som gjort sig gällande i 


svensk sociologisk forskning, inte minst i medieoffentligheten. Det gäller för SH att 


kunna fasthålla den yngre kadern – genom att fler fasta tjänster knyts till 


institutionen och att forskningsresurser säkras, ett uppdrag som Högskolan har att 


förvalta. 


Också på doktorandnivå finns kreativ kapacitet. Det är intressant att notera att 


doktorander i mycket stor omfattning rekryteras genom CBEES (Centre for Baltic and 


East European Studies) Den doktorsavhandling om ”attaining whiteness in  Russia” 


som jag fått tillsänd har jag läst med stort nöje, och välkomnar att den nu också 


utkommer på engelskt förlag. Den baltiska/östeuropeiska ansatsen har klart gjort sig 


gällande vad gäller doktorandrekrytering -  ett flöde av stort värde för den 


sociologiska forskningen på SH. 


Forskarutbildningen på SH är två-spaltad: den sker  till dels på BEEGS (Baltic and East 


Eastern European Graduate School) och till dels på program-nivå,  (PESO) för 


sociologins vidkommande.  Ö-stiftelsen redovisar en utförlig och omfattande 


utvärdering av BEEGS (Technopolis-group.com.); om forskarutbildningens 


omfattning och inriktning på PESO-programmet finns ännu ingen klar redovisning. 


Den är under alla omständigheter ganska ny; det tar tid att konsolidera en 


kvalificerad forskarutbildning! 


Som jag har antytt ovan, kan man med den generationsväxling som nu är på väg på 


SH spåra också en växling i forskning/publiceringsstil. Om den tidigare ansatsen – 


speciellt inom den medicinska sociologin – byggde på jämförande studier av stora 


data baser och på så sätt också var starkt ”data-driven”, kan man i de senare 


ansatserna observera en övergång till kvalitative (fall)studier, gärna med 


komparativt snitt, och/eller med begreppsanalytiskt fokus. En helstöpt 


forskarutbildning kräver att de två polära analytiska ansatser (kvantitativt och 


kvalitativt) samordnas, eventuellt vårdas. Det framgår inte av den information som 
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jag besitter hur den spaltade forskarutbildningen vid BEEGS och PESO tillvaratar de 


många multipla kraven. 


 


Forskningsmiljö och infrastruktur 


Som redan antytts, är forskningsmiljön i form av fasta tjänster anmärkningsvärt 


liten, speciellt om man ska  ha ambitioner om en ”kritisk massa”.  Institutionen står 


inför en generationsväxling båda vad gäller personal och eventuellt också 


forskningsinriktningar.  Vid vårt berikande möte med ämnets representanter 


framkom det i diskussionen att personal på såväl professors- som lektorsnivå 


rekryteras ganska fritt, dvs det är komptensen som blir utslagsgivande, inte 


nödvändigtvis om personen ifråga passar in i pågående eller planerad forskning.  


Med en liten personalstyrka i åtanke, kommer naturligtvis enskilda personer att bli 


ganska utslagsgivande. En större reflektion om relationen mellan 


forskningskonsolidering och (skiftande) personintressen kan berika framtida 


diskussioner.  


Det framgick vid vårt muntliga möte att den interna forskningsdiskussionen 


tillvaratas genom regelbundna seminarier bland kolleger och med doktorander; att 


man granskar varandras ansökningar/artikelutkast? Den fasta staben 


(professorer/docenter) har plikter i förhållande till yngre medarbetarna och 


naturligtvis till doktorander. Det ska framhållas att flera av doktoranderna har varit 


framgångrika i konkurrensen om forskningsmedel efter disputationen: som post-


docs eller också som projektledare/medarbetare har de fått möjlighet att stanna 


kvar på Högskolan, om inte alltid på sociologi så i närliggande ämnen (som socialt 


arbete).  


Ett antal namnkunniga internationella sociologer har bjudits in till ”Södertörn-


lectures” , något som förhoppningsvis garanterar ämnets internationella profil och 


som stärker den pågående forskningen. 


Köns- och åldersfördelningen kommer sannolikt att vara jämnare fördelad i 


framtiden genom ny-rekrytering.  Den fasta forskarstaben har redan i befintligt skick 


en ganska jämn könsfördelning.   
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Nätverk och samarbeten 


Då anslagen från Östersjö-stiftelsen klart dominerar resurstilldelningen och då 


doktorander främst rekryteras genom CBEES har sociologerna ett markant och fast 


utbyte med institutioner från de baltiska länderna,  Ryssland och naturligtvis 


centraleuropeiska länder som Polen och Tjeckien. Denna karaktäristik gäller 


genomgående för forskningen, inte blott SCOHORST men också den mer kvalitativt 


inriktade forskningen om civil samhälle, sociala rörelser, organisering. 


Den internationella inriktningen är klart manifesterad – forskarna har på alla nivåer 


rikt utbyte med utländska universitet och forskningsinstitutioner. De ledande 


företrädarna för ämnet har samtliga haft flera tunga förtroendeuppdrag i in- och 


utlandet och de anlitas för diverse plenarföreläsningar vid vetenskapliga kongresser. 


Också yngre lektorer är flitigt engagerade i nationellt/internationellt forskar- och 


undervisningsutbyte. Den sociologiska miljön på SH är anmärkningsvärt 


internationell för att vara en  mindre högskola: både forskarna och forskningen har 


internationell anknytning. 


Södertörn-sociologerna är också rikt representerade i media-debatten (radio/TV), 


något som en tidigare Lunda-kollega noterade med viss avund! 


Som påpekats tidigare, kan den internationella/östeuropeiska förankringen 


resultera i en viss utarmning av till den mer lokala/regionala förankringen? Tiden är 


knapp för alla engagerade forskare; huruvida den internationella inriktningen sker 


på lokalsamhällets bekostnad eller så inte är fallet, måste forskarna själva ta 


ställning till. 


I självvärderingen sägs att sociologer finns spridda på flera ämnesfält på SH och att 


man samverkar över ämnesgränserna.  Hur exakt denna samverkan utformas är 


oklart: är den regisserad uppifrån (genom Högkolans försorg) eller emanerar den 


nedifrån genom lokalt förankrade intressen som resulterar i gemensamma och 


ämnesöverskriidande seminarier, projektansökningar, undervisningsengagemang 


etc.? Den socialmedicinska forskningen som i ett tidigare skede utgjorde själva 


basen (SCOHORST) hade klart ett tvärvetenskapligt snitt: demografi, medicin, 


sociologi var sammanbundna och kopplingen till Karolinska Institutet var given. 


Övergången till andra forskningsinriktningar som civilsamhälle, sociala rörelser kan 
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innebära (behöver naturligtvis inte)att forskningen blir mer inomvetenskaplig över 


tid.  


Framtida möjligheter och utvecklingspotential 


Jag har redan antytt en rad utvecklingsmöjligheter: nya intresseområden kan leda till 


nya forskningsinriktningar/publiceringsstrategier; rekryteringsplaner blir strategiska 


för hur forskningen utvecklas framöver.  Men det stora orosmolnet är naturligtvis 


den överordnade resurstilldelningen – och att den fasta lärar/forskarstaben är så 


liten och har så ringa forskningstid i tjänsten.  Man kan önska att Östersjö-stiftelsen 


– som ju utgör själva ryggraden i medelstilldelningen – i större utsträckning vinnlade 


sig om ”miljö-stöd” till forskningen på SH, dvs. gav en större tilldelning över en 


längre tid (5 eller 10 år) så att forskarna kunde få ro till såväl internt som externt 


samarbete och möjlighet till mer djuplodande forskning. Men det framgår klart i Ö-


stiftelsens egna reflektioner (se Technopolis-group.com) att stiftelsen övervägt för- 


och nackdelar med längre bevillningar och att dess representanter är öppna för 


diskussioner med Högskolan såväl som skilda ämnesrepresentanter. Faran med 


korta projekt-stöd är att det östeuropeiska engagementet (värdefullt i sig i en tid då 


det mesta koncentreras ”västerut”) mest utmyntas som ”metodologisk 


nationalism”, dvs kontakter blir landsbaserade snarare än genuint 


forskningsbaserade. Vår egen samtid öppnar upp portarna till ett helt annat 


Öst/Centraleuropa än det kollapsade Sovjet-väldet överlämnade. Här ligger för mig 


att se en genuin samhällsvetenskaplig utmaning (försvarspolitiskt, kulturellt, 


ekonomiskt) som inte blott gäller sociologi, men statskunskap, ekonomi. Den 


östeuropeiska inriktningen har utan tvivel lagt grunden till sociologins 


framgångshistoria och konsolidering på SH; men omvänt kan man fråga om den 


sociologiska forskningen verkligen öppnat för en ny förståelsehorisont av 


öst/centraleuropeiska samhällen?    


Den socialmedicinska forskningen står också för helt nya utmaningar i form av det 


förnyade intresset för public health (social hälsa i bred bemärkelse) i de nordiska 


länderna.  Närheten till Karolinska Institutet på Södertörn borde mana till nya 


ansträngningar för hälso-relaterade forskningsfält vilka sannolikt också kan 


expandera i jämförande perspektiv till öst/centraleuropeiska samhällen och därmed 


vidareföra SCOHORST i nya former.  
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STATSVETENSKAP OCH OFFENTLIG RÄTT (Daniel Tarschys) 


 
I en bedömning av forskningen i statsvetenskap och offentlig rätt går det inte att 
bortse från verksamhetens omfång. Är Södertörn en liten högskola? Onekligen 
jämfört med de stora universiteten, men inte i relation till något trettiotal ännu 
mindre högskolor i landet. Vid denna medelstora högskola är statsvetenskapen ett 
relativt stort ämne, med väl utbyggd undervisning. Mitt huvudintryck – som ska 
utvecklas närmare nedan – är att forskningen i ämnet kan uppvisa goda resultat, 
t.o.m. bättre än vad självutvärderingen ger vid handen. Det senare beror på vissa 
begränsningar som naturligt nog måste iakttas när man försöker ta en kollektiv selfie 
av den egna verksamheten. Allt kommer inte med i rutan.  
 
Självutvärdering är en gammal konst (se t.ex. sista versen av Första Mosebok, där 
Gud begrundar vad han har åstadkommit under den första veckan efter jordens 
skapelse), men den kan lätt hämmas av en ovilja att ståta med lånta fjädrar. 
Författarna till det dokument som tagits fram inför utvärderingen tar inte upp 
insatser av redan pensionerade kolleger, men sådana är ändå högst relevanta om 
man ska bedöma utfallet av de senaste fem årens verksamhet. Man blir också 
naturligt försiktig vid presentationen av arbeten av tillfälligt anställda forskare, och 
sådana kan förstås svårligen ortsbestämmas. Slutligen avstår självutvärderarna från 
att behandla den i och för sig svårfångade korsbefruktningen mellan olika ämnen. 
Mer om detta nedan. 
 


Allmän bedömning 


 
Med de resurser som stått till buds finns det mycket som imponerar i Södertörns 
statsvetenskapliga produktion. Projekten är ambitiösa, man har ymniga kontakter 
med forskare vid andra lärosäten, publiceringsresultaten är fullt godtagbara. Den 
privilegierade ställning högskolan åtnjuter i form av specialdestinerad försörjning 
med forskningsmedel från Östersjöstiftelsen tycks inte ha hämmat intresset att söka 
medel från andra finansiärer, och även här uppvisas goda framgångar. 
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Det bör tillfogas, att all statsvetenskapligt relevant forskning vid högskolan inte 
bedrivs av de statsvetare och offentligrättare som presenteras i självutvärderingen. 
Värdefulla bidrag kommer också från angränsande ämnen, inte minst från 
samtidshistorikerna och företagsekonomerna. Den Förvaltningsakademi som 
framför allt de senare har tagit initiativet till ger Södertörns högskola en 
spetsposition i svensk förvaltningsforskning, särskilt genom att experter med 
praktiska erfarenheter på ett smidigt sätt kunnat infogas i arbetet. 
 


Forskningens kvalitet och inriktning 


 
Det är mycket svårt att generalisera på basis av något dussintal uppsatser men det 
material som lyfts fram håller i allt väsentligt god halt. Några är originella och/eller 
uppvisar en lovvärd ambition till tvärvetenskaplighet.  Produktionen kan självfallet 
också bedömas med de kvantitativa pseudo-indikatorer på kvalitet som består i 
citeringsfrekvens, andel opus som undergått peer review, publicering i tidskrifter 
med hög impact-faktor, etc,, men jag avstår från att tillmäta den sortens mått någon 
större betydelse. Den allmänna bild som framkommer vid en läsning av det ingivna 
materialet är att det ser hyggligt ut. 
Även de ovan nämnda sidoämnena har det presterats god statsvetenskap. Jag fäste 
mig bl.a. vid en föga uppmärksammad antologi från Förvaltningsakademin där 
medarbetare vid Riksrevisionen inom ramen för en SH-organiserad seminarieserie 
formulerar svidande kritik av riksdag, regering och den egna myndigheten. 
 
Vad gäller forskningens inriktning är spridningen god mellan olika ämnesdelar, men 
det blir därmed inte någon större kritisk massa inom flertalet delfält, Detta är 
kanske en nackdel från renodlad forskningssynpunkt men snarast en fördel från 
undervisningssynpunkt eftersom det är av värde att olika moment täcks av lärare 
med egen forskningserfarenhet.  
 
Den enda märkbara koncentrationen gäller som man kanske kunde vänta det vagt 
definierade östersjöområdet, till vilket bortåt hälften av den redovisade forskningen 
med en generös definition sägas ha någon anknytning. Vi har i inledningen erinrat 
om bakgrunden till denna koppling, och det gick som den senaste utvärderingen 
påpekat av allt att döma kvickt undan när Östersjö-stiftelsens medel låstes till 
forskning om just östersjöområdet vid just Södertörns högskola. I praktiken har en 
viss uppluckring skett och ser man på de ämnen som prioriterats inom 
statsvetenskapen och den offentliga rätten vid SH kan man konstatera både försök 
att tänja de givna ramarna och en växande vilja att ta sig an även andra frågor än de 
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östersjö-inriktade, med finansiering från andra källor eller internt. Man har borrat i 
möjligheterna till permutation, men uppenbarligen funnit att stiftelselagstiftningen 
rätt motståndskraftig mot sådana omställningsförsök. 
 
Ett fortsatt ältande av denna fråga ter sig inte särskilt angelägen. Att ändamål som 
prioriteras högt under en viss tidsperiod – i detta fall 90-talets början - låses fast till 
bestämda ändamål genom stiftelsevillkor kan visserligen te sig irrationellt, men en 
viss tröghet i finansieringssystemet är nog ingen nackdel. Medel reserverade för 
särskilda syften bidrar till mångfald, kontinuitet, oberoende och lite nyttig 
excentricitet i forskningslandskapet - att fördela alla pengar enligt rykande aktuella 
politiska prioriteringar är knappast något ideal att sträva efter utan kan tvärtom lätt 
leda till att modevågor får ett för starkt genomslag. Dessutom förblir 
östersjöregionen och Östeuropa viktiga områden för Sverige. Geografin är stabil.  
 
En annan förhoppning som knöts till Södertörns högskola förefaller i mindre 
utsträckning ha infriats inom den statsvetenskapliga forskningen, nämligen 
anknytning till regionen med dess särskilda problem och befolkningsstruktur. Det 
ska medges att denna strävan i olika grad färgar universitet och högskolor i Sverige, 
men det finns skäl att inte glömma bort detta motiv för högskolans tillkomst.   
 


Forskningsmiljön 


 
Med studenters och forskares kända benägenhet att dras åt traditionsrika 
akademiska miljöer, gärna med lite tinnar, torn, nyklassicism och nygotik, är det 
självfallet en utmaning att bygga upp en fruktbar och inspirerande akademisk miljö i 
Flemingsberg. Moas båge och Harrys böcker erbjuder något annat än Akademiska 
föreningen och Lunde-Q. Läget passar inte alla, vilket möjligen kan vara en förklaring 
till den rätt snabba omsättningen av forskare under åren.  
 
Men det finns anledning att betona en rad styrkefaktorer som bidrar till att ge 
statsvetenskapen i SH goda arbetsbetingelser: 
 


 Den arkitektoniska inramningen skapar förutsättningar för långt bättre 
kontakter inom och över ämnesgränserna än vad som är fallet vid andra 
lärosäten. 


 Man befinner sig nära de politiska instanserna i Stockholm vilket 
uppenbarligen underlättar både kontakter och deltagande av praktiker i olika 
former av undervisning och forskning, 
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 Närheten till SU och Uppsala universitet bidrar också till att infoga Södertörn i 
en mer eller mindre sammanhållen akademisk miljö. 


 
En miljöfaktor som slår i två riktningar är att IT-utvecklingen numera tillåter arbete 
praktiskt taget varsomhelst, vilket leder till att arbetsrum och arbetsplatser ofta står 
tomma. Så också på Södertörn, att döma av en engångsobservation vid vårt punktvis 
genomförda studiebesök. Tendensen är generell och svårbemästrad, men värd att 
hålla under uppsikt.   
 


Nätverk och kontakter 


 
Den redovisning som ges av kontakter med andra forskare bekräftar bilden av 
statsvetenskapen vid Södertörn som väl integrerad i många olika slags samarbeten. 
Någon bymentalitet kan inte spåras.  
 
En förändring som inträffat under senare år är att statsvetenskapen liksom flera 
andra ämnen har fått egen examinationsrätt för forskarutbildningen. Tidigare 
disputerade doktoranderna vid SU eller Skytteanum, och man hade då ett system 
med dubbla handledare. Det var möjligen något tungt, men hade också sina 
fördelar. Att Södertörn i viss utsträckning varit inkopplad i de andra lärosätenas 
forskarutbildning får nog beskrivas som en ömsesidig fördel. Elevunderlaget i ett 
ämne som statsvetenskap är så pass begränsat att det finns goda skäl för en 
samordning inom hela den större stockholmsregionen.  
 
Självutvärderingen ger inga uppgifter om kontakter med andra ämnen inom 
Södertörn (t.ex. samtidshistoria, filosofi, kulturvetenskap och förvaltningsakademin) 
men vi utgår från att sådana finns och är av värde. Den fysiska närheten till 
Karolinska Institutet borde också ge möjligheter till samverkan. 
 
Till det som inom östersjöforskningen har bidragit till att sätta Södertörn på kartan 
hör utan tvivel tidskriften Baltic Worlds. Många av dess uppsatsförfattare har i själva 
verket andra akademiska hemvister, men genom att publikationen utges av SH 
förstärks intrycket av en livaktig forskningsmiljö vid högskolan. 
 
Ambitionen att nå självständig status tycks under gångna år ha styrt en hel av det 
interna utvecklingsarbetet inom högskolan. Det är inte säkert att detta mål framöver 
behöver ges så hög prioritet, allra minst som statsmakterna nu tycks ha låst sig för 
att inte öka antalet universitet.  
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Särskilt om offentlig rätt 


 
Att döma av Universitetskanslersämbetets utvärderingar ges kandidat- och 
magisterprogram i offentlig rätt inte vid något annat lärosäte i landet än Södertörns 
högskola. Båda programmen har vid bedömningar 2012 resp. 2013 befunnits hålla 
hög kvalitet. Att klara av denna uppgift med numera enbart tre anställda 
lärare/forskare måste ses som en bedrift, och att forskningen då inte är så 
omfattande kan inte förvåna. Rimligen går det med detta omfång av resurserna inte 
att bygga upp en självständig forskningsmiljö utan samverkan med andra lärosäten 
där det ges fullständig juristutbildning. Att statsrätten och förvaltningsrätten finns 
företrädda vid Södertörn kan dock vara av värde för statsvetenskaplig forskning.  
 


Framtida möjligheter 


 
Vid planering av framtida forskning är det omöjligt att bortse från 
grundutbildningens behov. Varje medelstort eller större lärosäte som vill ge en 
fullsortimentsutbildning i statsvetenskap har anledning att vaka över att alla de 
ämnesdelar som normalt ingår i paketet finns företrädda i lärarkollegiet. Det har 
inte ingått i vår uppgift att bedöma utbildningen och vi har heller inte sett några 
tecken på brister i dess personalförsörjning, men vi tror ändå att det framför allt är 
utbildningen som sättas i första rummet när framtida behov och möjligheter 
inventeras.  
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TURISMVETENSKAP (Rolf Solli) 


 
Turism är en av de stora industrierna i Sverige idag. Stadigt ökar omsättningen och 
det ligger idag på ca 300 miljarder kronor. En icke föraktlig del av turismindustrin 
håller till i Stockholm med dess omnejd.  
 
Det hör också till saken att turismforskning inte är särskilt framträdande i Sverige. 
Det sistnämnda innebär bland annat att även en måttlig satsning skulle göra 
forskningsinsatsen till betydande nationellt. Internationellt är det definitivt inte lika 
lätt att bli betydande, många länder har för länge sedan sett turismforskning som 
vitalt och viktigt. 
 


Allmän bedömning 
När det gäller forskningen om turism är det inte rättvist att jämföra med andra 
verksamheter vid Södertörn. Under senaste sex åren har kollegiet vid 
turismvetenskap dragit in ca 1,5 miljoner kronor – sammanlagt. Även om en och 
annan text låter sig produceras för den summan kan det inte bli särskilt mycket 
gjort, och det har det heller inte blivit. Däremot är de planer som presenterades vid 
platsbesöket intressanta, möjliga och rimliga – om det finns resurser. 


 


Forskningens kvalitet 


Med hänsyn tagen till de insatta resurserna är det en adekvat mängd 
forskningstexter med godtagbart kvalitet som presenteras i självvärderingen. Den 
profilering mot storstadsturism som presenteras i självvärderingen är inte särskilt 
framträdande i de demonstrerade texterna. Men det handlar om lite forskning med 
långt avstånd till Vetenskapsrådets kriterier för när en värdering blir meningsfull.  
 


Forskningsmiljön 


Ett miljöintryck är att presentationen var gedigen, särskilt avseende planering av vad 
som kan göras möjlig. Antalet anställda håller tydligen på att öka och det är en 
förutsättning för att det ska bildas en slagkraftig forskningsmiljö.  
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Uppgifterna om personalstyrkan varierar i självvärderingen. Men med hänsyn tagen 
till den studentvolym som är knuten till turism behövs det säkert ett dussin aktiva 
forskare för att det ska bli en bärkraftig miljö. 
 


Nätverk och samarbete 


De verksamma inom ramen för turismforskning är involverade i flera nätverk av 
betydelse, både i och utanför Sverige. Med hjälp av nätverk och samarbete finns det 
möjlighet att expandera. 
 


Framtida möjligheter 


Om man utgår från ett läge med liten verksamhet och små resurser är det inte svårt 
att inse att även en måttlig resursinsats skulle få effekt. Det sistnämnda är just läget 
för turismvetenskap vid Södertörn.  
 
Med turistindustrins betydelse för Sveriges ekonomi i stort och särskilt närheten till 
huvudstaden finns det anledning att söka resursförstärkning. Möjligheterna är inte 
problemet för turismvetenskap vid Högskolan på Södertörn. 
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Södertörn Evaluation of Research 2015 (SER2015) 


Rapport från panel Humaniora A: Arkeologi, etnologi, historia, 
idéhistoria och religionsvetenskap.  


 


Ämnesövergripande iakttagelser och synpunkter 


Panelens arbete  


Panelens arbete har underlättats av välskrivna självvärderingar och alldeles särskilt av de 
givande och öppenhjärtiga diskussioner med de olika ämnena vi kunde föra vid ett 
välarrangerat platsbesök 19–20 oktober 2015 och för religionsvetenskapens del den 9 
november. Då kunde panelen också på motsvarande sätt utbyta tankar med högskolans rektor, 
evalueringsstyrgruppens ordförande Mats Grahn, institutionens prefekt och proprefekt samt 
via Adobe Connect föra ett samtal med Ole Elgström som representant för Östersjöstiftelsen.  
Något mindre tillfredställd har panelen varit med verktyget iCoordinator som visade sig vara 
svårhanterligt och instabilt. Vissa dokument var svåra att hitta, andra försvann och endast 
panelens ordförande kom på egen hand åt samtliga dokument som de olika ämnena hade 
sammanställt som grundlag för evalueringen. 


Den tillgängliga dokumentationen uppfattar panelen som tillräcklig om än inte optimal för sin 
bedömning. Relationen mellan olika dokument – personalförteckning, bibliometrisk analys 
och litteraturlista – borde ha varit mer genomtänkt och bättre tydliggjord än vad den är nu. 
Uppgiften att utgående från ett litet urval av publicerad forskning 2009–2014 dra mer 
generella slutsatser om vetenskaplig kvalitet har varit utmanande. 


Inledningsvis vill panelen lyfta fram en del iakttagelser på den ämnesövergripande nivån, 
vilket innebär att de behandlas här och inte annat än undantagsvis i de ämnesvisa rapporterna. 
Ingenting i det material som panelen förfogar över eller i de diskussioner den fört pekar på 
infrastrukturella brister, varför forskningsinfrastrukturen inte kommenteras i det följande. 


Mängden forskningsresultat 2009– 2014 


Den bibliometriska analysen som utarbetats som underlag för panelens arbete redovisar dels 
forskare verksamma vid ämnena 2015, dels ämnets samlade publikationer 2009–2014. 
Panelen upplever det som en brist att antalet forskare som skrivit publikationerna inte framgår 
av statistiken i det senare fallet. Som tabellen visar är skillnaden i totalantalet publikationer i 
de olika kategorierna inte stort (718 jämfört med 854), dock med undantag för framförallt 
arkeologin och i viss mån även religionsvetenskapen. 


Antalet publikationer 2009–14 av forskare knutna till ämnena arkeologi, etnologi, historia, 
idéhistoria och religionsvetenskap år 2015 framgår av följande uppställning: 
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Forskare Publ. (Samtl. publ Per år  Per forskare 


2015 2009-14 2009-14)  och år 


Arkeologi    3   31   79   5,2   1,72 


Etnologi    8  70   73  11,7   1,46 


Historia  30 332 375  55,3   1,84 


Idéhist.  10 160 162  26,7   2,67 


Rel.vet.  12 125 165  20,8   1,74 


Totalt  63 718 854 119,7   1,90 


 


Antalet publikationer ger oss självfallet inte mer än ett grovt mått – det tar mer tid att skriva 
en bok än att recensera den - men erbjuder ändå en viss möjlighet att jämföra den 
vetenskapliga produktionen vid de olika ämnena. Historikerna utgör 2015 knappt hälften av 
de till högskolan anknutna forskarna inom ämnesgruppen och står för knappa hälften av 
produktionen 2009–14. Idéhistorikerna framstår helt klart som de mest produktiva medan 
skillnaderna mellan de andra ämnena är mindre.  


Bidraget till östersjö- och östeuropaforskning 


Av Södertörns högskolas hemsidor framgår det att ”[d]en mångvetenskapliga Östersjö- och 
Östeuropaforskningen utgör en betydande profil vid Södertörns högskola och bedrivs vid 
högskolans alla institutioner”. Till panelens uppgifter hör att bedöma hur väl de olika ämnena 
i sin forskning bidrar till att stärka profilen. Det är utgående från den forskning som redovisas 
i självvärderingar, litteraturlistor och det urval av forskningslitteratur panelen tagit del vår 
uppfattning att samtliga utvärderade ämnen genom sin forskning på ett substantiellt sätt bidrar 
till att stärka profilen. 


Forskningsfinansieringen 


Forskningen inom de fem ämnena är omfattande och bedrivs i huvudsak som externt 
finansierad projektforskning med Östersjöstiftelsen som dominerande finansiär. Ämnena 
söker också aktivt om forskningsmedel av andra finansiärer och en del av dem gör det med 
påtaglig framgång (uppgifterna i de olika självvärderingarna möjliggör inte någon ingående 
jämförelse). Avsaknaden av möjligheten att forska i tjänsten kommenterades återkommande i 
självvärderingarna som en brist som bl.a. bidrar till att minska högskolans attraktivitet vid 
nyrekryteringar. Samtidigt fick panelen av samtalen uppfattningen att de anställda i praktiken 
har tillgång till instrument, såsom startbidrag och ”sabbaticals”, som ger möjlighet till viss 
forskning, vilket i sin tur ger individen en chans att utarbeta goda ansökningar till olika 
externa forskningsfinansiärer.  


Arbetstagaren kan anställas med stöd av LAS som en allmän visstidsanställning (ALVA), för 
en viss tid utan att något särskilt skäl behöver anges. Om en arbetstagare på detta sätt har varit 
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anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, övergår arbetsförhållandet till en 
tillsvidareanställning. Lagstiftningen är ägnad att ge arbetstagaren en trygg anställning men 
fungerar kontraproduktivt för ett ämne som vill utöka antalet forskare knutna till ämnet 
eftersom högskolan av allt att döma inte vill åta sig det merarbete det kan betyda att avsluta en 
projektanställning i och med att projektet upphör. Forskare eller forskargrupper som 
överväger att förlägga sina projekt vid högskolan stöts därmed bort. Om Östersjöstiftelsen 
som dominerande finansiär kunde övergå till att finansiera också en del längre projekt (5 år) 
med längre forskningsperioder för de involverade forskarna borde högskoleledningen kunna 
förmås föra en liberalare anställningspolitik. 


Den allt vanligare hållningen att icke-statliga forskningsfinansiärer endast beviljar en del av 
projektkostnaderna medan lärosätet förväntas stå för delar av samfinansieringen har enligt 
våra diskussioner med ämnena försvårat för högskolans forskare att beviljas 
projektfinansiering eftersom högskolans linje i fråga om samfinansiering är restriktiv. 


Ämnenas institutionsanknytning och beslutsgången inom högskolan 


De utvärderade ämnena som bildar Institutionen för historia och samtidsstudier är alla starka 
forskningsmässigt (se de ämnesvisa rapporterna), medan de p.g.a. ett lågt söktryck inte kan 
uppvisa någon större undervisningsvolym. Detta gemensamma drag gör dem ekonomiskt 
sårbara och i diskussionerna framgick det att ämnena ur den här synvinkeln inte uppfattade 
institutionens sammansättning som optimal: en nedbantad undervisning kan innebära 
personalminskning som också drabbar forskningsmiljön. Om man däremot ser till de stora 
kontaktytorna mellan de fem disciplinärt närstående ämnena är den nuvarande ”buketten” en 
optimal lösning, även om panelen också noterade tanken att en mindre konventionell 
sammansättning kunde ha öppnat möjligheter till en ännu större interdisciplinär dynamik av 
ett mer oväntat slag. 


Ämnena förde också med ett visst eftertryck fram synpunkten att det vore till fördel för det 
vetenskapliga arbetet om beslutsgången, särskilt gällande resursallokeringen inom högskolan, 
skulle präglas av en större transparens och kollegialitet med en mer framträdande roll för 
fakultetsnämnden än den nuvarande. Synpunkten framfördes att åsiktsskillnader som tidigare 
hanterades i fakultetsnämnden numera riskerade att skapa spänningar längre ned i 
organisationen. 


Inbalansen mellan ämnena 


Panelen har bedömt ämnena utgående från begreppet ”kritisk massa”. Listorna över 
verksamma forskare 2015 visar en stor spännvidd mellan ämnena, från 30 anställda i historia 
med Samtidshistoriska institutet (18 av 30) till tre inom ämnet arkeologi. De övriga ämnena 
var förhållandevis jämnstora: etnologi 8, idéhistoria 9 och religionsvetenskap 12. Att döma av 
den vetenskapliga produktionens kvalitet och kvantitet 2009-2014 är samtliga ämnen 
framgångsrika och alla ämnen utom arkeologi har en forskarkår som till omfattning och 
sammansättning är sådan att den konstituerar en tillräckligt stor kritisk massa. Under åren 
2011-2014 har 19 personer disputerat vid något av ämnena men i nuläget är doktoranderna 
rätt få (arkeologi ?, etnologi 4, idéhistoria 2, historia ? och religionsvetenskap 3). Det är 
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panelens uppfattning att särskilt arkeologin har en så liten personal att ämnet är ytterst sårbart 
och att en omfördelning av resurserna till förmån för arkeologiämnet ter sig nödvändig för att 
ge ämnet en tryggad framtid. Högskolan kunde i egenskap av ett i första hand 
samhällsvetenskapligt och humanistiskt lärosäte dra nytta av att i högre grad synliggöra denna 
profil i sin marknadsföring. Det saknas också skäl till skillnaderna i tilldelning av antalet 
doktorander mellan ämnena och en eller två tjänster bör tilldelas idéhistoria. 


Det ämnes- och vetenskapsområdesövergripande samarbetet och tankeutbytet 


I samtalen med ämnesrepresentanterna återkom uppfattningen att ämnenas gemensamma 
forskarutbildningsområde ”Historiska studier” har fört in ämnena i en fördjupad vetenskaplig 
dialog med varandra, inte minst inom den ram de regelbundet återkommande gemensamma 
högre seminarierna för forskare och forskarstuderande erbjuder. Men de fem ämnena är 
självfallet inte betjänta av att uteslutande tänka inom sin gemenskap i en tid då det 
vetenskapsområdesövergripande samarbetet verkar innehålla en vitaliserande potential. Här 
vill panelen lansera idén att Östersjöstiftelsen skulle pröva att erbjuda en arena för ett 
tankeutbyte över vetenskapsområdesgränserna i form av återkommande konferenser som 
kunde generera nya projekt.  


Det faktum att personalen vid ämnena verkar som lärare inom lärarutbildningen har väckt ett 
intresse till liv inom ämnena för utbildningsvetenskapliga fokuseringar. Här ser panelen en 
potential till fortsatta satsningar, särskilt om ämnena går in för att lokalisera överlappande 
intressen med möjligheter att profilera den utbildningsvetenskapliga forskningen som en 
gemensam satsning.  


Att den undervisning som ges över ämnes- och institutionsgränser har en 
forskningsstimulerande effekt inom lärarkåren är uppenbart vid Södertörns högskola. Detta är 
en dynamik som högskolan bör förvalta med omsorg, inte minst så att ämnena också i 
fortsättningen erbjuds möjlighet och uppmuntras att meddela den här typen av undervisning 
och att de får möjlighet att tillgodoräkna sig denna insats (i form av studiepoäng) då 
principerna för resursallokeringen inom lärosätet fastställs eller då framtiden för ämnen med 
ett svagt söktryck diskuteras.  
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Bedömning av ämnet arkeologi  


Professor em. Ola Kyhlberg, Uppsala universitet 
 
Forskningsmiljö och infrastruktur 
Marinarkeologi introducerades på Södertörns Högskola år 1997 och är idag Nordens enda 
högskoleinstitutionen med utbildning och forskning inom ämnet. Ämnet ”allmän” arkeologi 
introducerades år 1999. Tillsvidareanställda på heltid är idag en professor med 
marinarkeologi som specialitet (Johan Rönnby), en docent med ”allmän” arkeologi som 
specialitet (Kerstin Cassel) samt, t.o.m. juni 2014, en lektor (Joakim Holmlund). Hans Bolin 
har vikarierat som lektor 20090701 – 20130328. Björn Nilsson har åren 2008-2014 varit 
knuten till högskolan som postdok. inom projektet Arkeologiska spår och åren 2011-2104 
inom projektet Landscapes lost. Forskning i tjänsten finansieras av Östersjöstiftelsen. Till 
Rönnby utgår 50 % tid för föreståndarskapet för MARIS (nedan).  
 
Under den aktuella perioden har fyra forskare varit projektanställda vid MARIS (se nedan) 
under vardera två à tre månader. För närvarande finns en doktorand och två licentiander på 
halvtid som är finansierade av sina resp. arbetsgivare, Blekinge resp. Sörmlands museum. 
Utöver de två redovisade FD-avhandlingarna har tre doktorander disputerat vid Uppsala 
universitet resp. Stockholms universitet med handledning av Södertörns högskolas 
lärare/forskare.  
 
Rönnby var åren 2004‒08 ansvarig för den Högskolepedagogiska utvecklingsenheten. Han är 
oavlönad docent i marinarkeologi vid Helsingfors universitet och var under vintern 2014‒15 
gästprofessor vid Middlebury College, Vermont, USA. Cassel är studierektor, 
ämnessamordnare för forskarutbildningen inom Historia och samhällsstudier  samt 
lärarrepresentant i högskolans styrelse. Ämnets fast anställda lärare har återkommande anlitats 
som opponenter på doktorsavhandlingar såväl inom som utom landet.  
 
En stor del av den marinarkeologiska verksamheten utförs vid MARIS, en centrumbildning 
som finansieras av KK- och Östersjöstiftelserna och som ingår i ett nätverk som innefattar 
Centret för maritima studier vid Stockholms universitet, Lunds, Helsingfors, Esbjergs och 
Southamptons universitet, Middlebury College/Lake Champlain Maritime museum och 
Institute for Nautical Archaeology vid Texas A&M University samt svenska myndigheter, 
kommuner och museer, däribland Polisens dykenhet. MARIS bedriver även samarbeten med 
enskilda företag som Deep Sea Production, Marin mätteknik AB och Ocean Discovery AB. I 
självvärderingen redovisas för den aktuella perioden erhållna anslag/bidrag för framförallt 
projektverksamhet och teknikutveckling på totalt 18.8 mkr, vilket i snitt motsvarar ett tillskott 
på ungefär tre mkr årligen! MARIS’ verksamhet har under perioden presenterats vid ett flertal 
internationella konferenser och haft en förhållandevis stor exponering i massmedia, såväl 
inom som utom Sverige. Filmreportaget om ”Spökskeppet” gjordes av Deep Sea Production i 
samarbete med National Geographic Magazine och sändes i över 35 länder. Till 
undersökningarna av Mars åren 2010‒14 gav National Geographic Magazine ett ekonomiskt 
bidrag till fortsatta dykningar. Sommaren 2014 sändes ett liveinslag på FOX News. 
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Kvaliteten på forskningen 
Den bibliometriska översikten ger vid handen att arkeologiämnets produktion per forskare och 
år (1.7) legat på ungefär samma närmevärdesnivå som etnologi (1.5), religionsvetenskap (1.7) 
och historia (1.8). 


Under de senaste decennierna har den ”allmän”-arkeologiska resp. den marinarkeologiska 
inriktningen i Sverige utvecklat var sin forskningstradition. Av lättförklarliga skäl har 
marinarkeologi, som är den väsentligt yngre vetenskapsgrenen, fokus på framtagandet av nya 
källmaterial och på utveckling av metoder för submarin dokumentation, jämfört med den 
”allmänna” arkeologin som, med sin sekellånga akademiska tradition i Sverige, har fokus på 
annan typ av problematisering och teoriprövning. Det här blir tydligt i den 
samtidsarkeologiska antologin The Interplay of Past and Present (ed. H. Bolin 2004). I dess 
artiklar belyses bl.a. frågan hur materiell kultur kan ha en självreflekterande påverkan på 
människor, frågan om arkeologins politiska samhällsroll samt skapandet av ett modernt 
kulturarv i efterkrigstidens Sverige mm. Jämfört med den maritimarkeologiska antologin By 
the Water. Archaeological perspectives on Human Strategies around the Baltic sea (ed. J. 
Rönnby 2003) framkommer olikheter i förhållningssätten till empiri respektive teori redan i 
uppsatsernas olika typer av rubriker. I den förra antologin förekommer uppsatsrubriker som:  
 


Archaeology and Existential Reflection. 
Artefacts from Afar−Influences or Merely Objects?  
To Remodel Society−Democracy and Archaeology. 
 


och i den senare som:   
 


Boat on the River. Developing and applying alternative methods of tracing shipping 
traffic in inland waters.  
The Ships and Seafaring of Central Sweden in Late Iron Age.   
Boundary Thinking. The Medieval Arena of Lake Vänern.  


 
Även de två insända doktorsavhandlingarna, båda med internationellt perspektiv, 
representerar var sin forskningsinriktning.  
 
Niklas Erikssons avhandling, Urbanism Under Sail: An Archaeology of Fluit Ships in Early 
Modern Everyday Life, från år 2014, berättar om skeppsbyggnadshistoria, historisk arkeologi 
och i visst avseende om ”arkeologi som etnologi”. Hans tolkning av skeppstypen flöjt som ett 
materiellt uttryck för en urban ideologi eller strategi, ett flytande handelshus, representerar ett 
tydligt nytänkande. Avhandlingen erhöll Sjöhistoriska samfundets forskarpris till Jan Gletes 
minne. Forskningens originalitet menar jag kan förväntas öppna för ökad integration av 
marinarkeologi i övrig arkeologi.   
 
Syftet med Anna McWilliams avhandling, An Archaeology of the Iron Curtain: Material and 
Metaphor, från år 2013, var att, mot bakgrund av synen på arkeologi som ”minnesfragment 
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som konstant skapas och omskapas”, utforska vad lämningarna/spåren av den s.k. järnridån 
betytt/betyder för människor i dess närhet. I avhandlingen sammanförs de fysiska 
lämningarna med föreställningar som växte fram i väst under det kalla kriget, även här 
följaktligen i visst avseende ”arkeologi som etnologi”. Den samtidsarkeologiska inriktningen 
kan i sig anses representera en forskningsfront. Avhandlingen har stor originalitet i sitt val av 
källor och är innehållsmässigt vetenskapligt nytänkande. Dess främsta originalitet ligger 
kanske, paradoxalt, i forskningsresultatens allmängiltighet och nutidsrelevans.  
 
Ett svar på frågan om kvalitet och tillförlitlighet kan även hämtas ur Johan Rönnbys lärobok 
Marinarkeologi. En introduktion till det sjunkna förflutna resp. Kerstin Cassels studie Det 
gemensamma rummet. Migrationer, myter och möten. 


Rönnbys lärobok är den första svenska på 45 år. Den är i hög grad en ”vitbok” grundad på 
flerårig erfarenhet av marinarkeologisk praktik och teori men har likafullt tyngden på 
arkeologi, inte på marinarkeologisk lärdomshistoria. De omfattande referenserna (24 s.) ger 
ett gott perspektiv på Rönnbys encyklopediska kunskap inom sitt område. Cassel 
argumenterar för en förändrad syn på människors mobilitet under förhistorisk tid. 1900-talets 
och dagens migrationssituation ger hennes bok särskild aktualitet. Den visar stor 
teorimedvetenhet och har utformats utifrån fem perspektiv/temata, varav två 
problematiserande och tre tillämpande. Båda dessa exempel representerar högsta kvalitet i sin 
art. 


Ytterligare ett arbete som här är lämpligt att lyfta gram, med särskilt avseende på teknik- och 
metodutveckling, är Joakim Holmlunds & Johan Rönnbys MARIS and MMT - A New 
Collaboration in Maritime Archaeology. In: Proceedings of conference 14-15 March 2013: 
Offshore Industry and Archaeology: A Creative Relationship. red Thijs Maarleveld. 
University of Southern Denmark. Esbjerg. In Print. Här presenteras och diskuteras 
Spökskeppet, Mars och Svärdet och projektet Landscapes Lost …. (se nedan). I samarbete 
med Marin mätteknik AB (MMT) har nya metoder utvecklats för precisionsdokumentation på 
stora djup och, tillsammans med företaget Ocean Discovery, nya metoder för 3D-
fotodokumentation. Det har möjliggjort införskaffandet av avancerad teknisk utrustning och 
lagt en teknisk grund för dokumentärfilmning.  
 
Nätverk och samarbeten 
Arkeologiämnets företrädare har varit föredömligt ”synliga” utanför akademin, inom ramen 
för skilda projekt på framförallt regional nivå. Sådana exempel är: 
 
- Utredning och rapport ”Kulturhistoriskt handlingsprogram för Stora Karlsö, Gotland” i 


samarbete med Karlsö jagt- och djurskydd AB. Samarbetet fortsatt i det ÖSS-finansierade 
projektet ”Arkeologiska spår” med arkeologiska undersökningar åren 2009-2011. 
Arkeologiska undersökningar år 2011 vid Badelunda, Västerås tillsammans med 
Kulturmiljövård Mälardalen. Arkeologiska undersökningar i Vång sedan år 2012 
tillsammans med Blekinge läns museum.  
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- Tillsammans med UV-mitt/Riksantikvarieämbetet och Sörmlands museum deltagande i 
den vetenskapliga referensgruppen till uppdragsarkeologiska undersökningar i Nyköpings 
medeltidsstad och modererande av en nordisk tvådagarskonferens om urbanisering. 
Samarbetet ledde år 2012 till arkeologiska undersökningar vid Kilakastalen, Nyköping, 
tillsammans med Sörmlands museum. 


 
- Deltagande i FoU-projektet ”Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län” vid 


Länsstyrelsen i Uppsala län. Under år 2013-14 gjordes en pilotstudie om 
uppdragsutbildning för länsstyrelser i Mälardalen. En av forskarna svarar för den 
internationella vetenskapliga publikationen av resultaten från de arkeologiska 
undersökningarna i Gamla Uppsala.  


 
- Pågående samarbete med Västerviks kommun och Västerviks museum om en utställning 


om vraket Mars från år 1564. Diskussion pågår om ett fördjupat samarbete om 
östersjöforskning. 


 
Under år 2014 startade institutionen ett forskarseminarium, kallat ”Arkeologer i samverkan”, i 
vilken externa forskares forskningsprojekt togs upp till diskussion. Arkeologer från andra 
lärosäten, länsstyrelser, museer, Riksantikvarieämbetet och uppdragsarkeologiska firmor var 
inbjudna. Intresset var stort och deltagandet talrikt. 
 
I oktober 2014 invigdes i högskolans bibliotek en utställning med bl.a. en fartygsmodell 
baserad på ”Spökskeppet”. Produktionen av utställningen var ett samarbete mellan MARIS, 
informationsavdelningen och högskolebiblioteket.  
 
Såväl Cassel som Rönnby har producerat läroböcker, Cassel som medförfattare och redaktör 
för Del I av det väldiga (1100 sidor) läroboksprojektet En samtidig världshistoria från år 2014 
och Rönnby samma år med sin ovan nämnda lärobok i marinarkeologi. De här satsningarna 
kan ses som uttryck för en mycket ambitiös strävan efter att både söka förstärka ämnet 
akademiskt och föra ut result utanför forskarsfären.  
 
Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
Antologin Interpreting Shipwrecks. Maritime Archaeological Approaches, ed. J. Adams, J. & 
J. Rönnby. Southampton Monograhs in Archaeology, New Series No. 4. & Södertörn 
Academic  Studies 6. Southampton. Highfield Press 2013, ger  en beskrivning av 
forskningsläget inom marinarkeologi och dess utvecklingspotential. En studie av Niklas 
Eriksson av två sextonhundratalsvrak har fokus på vardagsliv och rumslig organisation. En 
konsthistorisk analys av Vasaskeppets utsmyckning i framförallt akterpartiet och 
aktersalongen undersöker huruvida den är uttryck för hantverkstraditioner och tidsandan eller 
har en djupare symbolisk mening. I en studie av tre 1700-talsvrak i Finska viken visar 
författaren hur skeppen kan tolkas med hjälp av en kombination av skilda källor. Skeppens 
västeuropeiska föremål tolkas som förmedlare av en ny ideologi. En annan studie lyfter fram 
behovet av tvärvetenskaplig samverkan. Avslutningsvis gör Rönnby en framåtblickande 
deklaration: … there may also finally be other ways of motivating studies of shipwrecks which 
could complement these strict historical and archaeological perspectives.  
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Trots sin internationella ställning och med en anmärkningsvärd massmedial respons, vilar 
ansvaret för forskningsinstitutet MARIS i princip på en enda forskare. Det torde därför vara 
av största betydelse att verksamhetens kontinuitet kunde garanteras genom 
nyrekrytering/utökning av forskar-/lärarmiljöns ”kritiska massa”. I självvärderingen lyfter 
institutionen fram utvecklingsmöjligheter som ligger i olika samarbeten med företag, 
myndigheter och kommuner. Även detta kräver dock en utökad arbetstidsresurs. 
 
Det framstår sammanfattningsvis som angeläget att marinarkeologin kan fortsätta att 
utvecklas på den inslagna vägen inom ramen för en mång-/tvärvetenskaplig Östersjöforskning 
och en successivt förstärkt samhälls- och samtidsanknytning så att den ovan kommenterade 
vetenskapliga polariseringen på sikt kunde ge en synergieffekt.  
 
Arkeologiämnet tar idag inte del i lärarutbildningen eftersom historieämnet av 
tradition/slentrian har ansvar även för tiden före de skriftliga källorna. Eftersom 
arkeologiämnet egentligen har ett givet företräde till (undervisning om) förhistorien förefaller 
här kunna finnas utvecklingsmöjligheter, förslagsvis genom samverkan med historieämnet. 
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Bedömning av ämnet etnologi 


Professor Tove Ingebjørg Fjell, Universitetet i Bergen, Norge 
 
Allmenn vurdering 


Etnologi ble etablert ved Södertörns högskola i 1996 og har siden den gang utviklet en profil 
som på mange måter er unik innenfor etnologifaget i Sverige, nemlig et særegent fokus på 
østersjøproblematikk, i tillegg til en satsning på medisinsk etnologi, samt multietnisitet, 
sosiale bevegelser og ungdom. 


Styrker: Fagmiljøet er nasjonalt og internasjonalt orientert, og dets forskningsbidrag er på 
problemområder som har bred samfunnsrelevans. Forskningen finansieres både av eksterne og 
interne midler. Faglig ansatte er publiseringsvillige og kommuniserer forskningsresultat i 
anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler. Et flertall av de innsendte arbeidene er 
publisert i fagfellevurderte (peer reviewed) kanaler. Her er en stor vilje til samarbeid over 
faggrenser, mot andre humanistiske fag, samfunnsvitenskapen og naturvitenskapen, og særlig 
lærerutdanningen.   


Svakheter: En svakhet er at det ikke er lagt forskningstid til stillingene. Dette fører for det 
første til en sårbar virksomhet og skjøre muligheter for langtidsplanlegging i fagmiljøet. For 
det andre kan manglende forskningstid i stillingene føre til at færre søker seg til utlyste 
etnologstillinger ved Södertörns högskola. Og til sist vil ansatte som ikke lykkes i å skaffe 
forskningsmidler, og må arbeide i tilnærmet full undervisningsstilling, stå i fare for utbrenthet 
o.a. 


Videre styrker det ikke faget at det ikke er blitt tildelt doktorandstillinger på fire år.  


Det må også nevnes at etnologifaget for tiden har et lavt studentsøkertall, i likhet med de 
fleste andre etnologi-/kulturfagsmiljøer i Skandinavia. Men etnologene bidrar inn i den 
flerfaglige lærerutdanningen, og deres undervisningskapasitet kommer derfor en større 
studentgruppe til gode. Problemet er imidlertid at denne undervisningen ikke synliggjøres noe 
sted, for eksempel ved en (eventelt manuell) studiepoengsfordeling mellom de fag som bidrar 
inn i den flervitenskapelig utdanningen.  


Muligheter: Høyskolens ledelse kan velge å legge til en viss forskningstid til 
etnologistillingene, samt å fordele doktorstipend til faget. Høyskolens ledelse kan videre 
fordele studiepoeng til etnologi (og andre fag som deltar i lærerutdanningen), slik at 
etnologenes undervisning synliggjøres ytterligere: For uten det enkelte fags overlevelse, kan 
heller ikke flervitenskapen overleve. 


Trusler: Det vil være uheldig dersom etnologistillingene ikke får tilført en viss forskningstid. 
Videre: Dersom studentsøkertall til etnologi forblir lavt over tid, og dersom etnologenes 
arbeidsinnsats i lærerutdanningen ikke synliggjøres, vil dette føre faget inn i en uheldig spiral. 
Det samme kan skje dersom faget blir stående uten nye doktorander: Etnologi har ikke fått 
tildelt nye doktorander siden 2011.  
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Kvaliteten på forskningen 


Åtte forskere inngår i analysen (én med 25 % deltidssykemelding): Faggruppen består av én 
professor (ÖSS-professor), fire dosenter (i løpet av 2015 er to av disse blitt kjent 
professorkompetent) og tre lektorer, og utgjør altså en stabil og kritisk masse. ÖSS-
professoren har 90% forskning i sin stilling, dosentene har henholdsvis 25%, 31%, 43% og 
75% forskning, mens to av lektorene har 17% forskning og én lektor har ikke forskning i 
stillingen.  


Forskningen er både internt finansiert (Östersjöstiftelsen, rektors midler, fakultetsmidler) og 
eksternt finansiert (Vetenskapsrådet, Kungliga Vetenskapsakademin, EU/Norface, 
Stockholms läns landsting).  


Tatt i betraktning at det ikke ligger forskning til stillingene, men at forskning er avhengig av 
interne og eksterne forskningsmidler, anses forskningsaktiviteten i faggruppen for ganske 
god. I perioden 2009 – 2014 har åtte ansatte produsert 70 publikasjoner, hvilket i 
gjennomsnitt innebærer 1,46 publikasjon pr. ansatt pr. år.1 Heri inngår 26 tidsskriftsartikler, 
hvorav 19 er fagfellevurderte, 24 kapitler i antologier, 15 bokanmeldelser, 2 
antologiredigeringer, 1 bok, 1 publisert konferanseartikkel og 1 doktoravhandling (jf. tabeller 
1 og 2, bibliometrisk analyse). De mest benyttete publikasjonskanalene (jf. tabeller 3 og 4, 
bibliometrisk analyse) er fagfellevurderte, både når det gjelder tidsskrift og forlag.  


Når det gjelder fagets samlete publikasjoner, det vil si med tidligere og nåværende tilsatte i 
perioden 2009 – 2014, er det totale antallet 73. Her er over en tredjedel skrevet på andre språk 
enn svensk (først og fremst engelsk, men også tysk og polsk), hvilket viser at faget 
kommuniserer godt med det internasjonale forskersamfunn.  


Innsendte vitenskapelige arbeid er publisert i perioden 2009 – 2015, og består av 5 
tidsskriftsartikler, 2 bøker og 3 kapitler i antologier. Fagmiljøet kommuniserer som nevnt til 
en internasjonal krets – 7 av de innsendte arbeidene er publisert på engelsk. De fleste 
arbeidene er publisert i fagfellevurderte kanaler. Publikasjonskanalene er anerkjente, 
internasjonale tidsskrifter og anerkjente svenske forlag. De innsendte vitenskapelige 
arbeidene kan grupperes i forskning relatert til henholdsvis Østersjøen og Øst-Europa, 
ungdom og fleretniske relasjoner, samt medisinsk etnologi. Fagmiljøet har et tydelig, men 
ikke et ensidig fokus på østersjø- og østeuropaproblematikk.  


I «Northern European space making in the era of neoliberal Europeanization anf the emerging 
solidarity among Baltic Sea workers» (Focaal: Journal of Global and Historical 
Anthropology, 2014, 70: 81-95, Mats Lindqvist) diskuteres transnasjonale arbeideres 
solidaritetsbevegelse i den baltiske regionen, og dennes utsikter og utfordringer  i møte med 
transnasjonal kapital. Studien er basert på observerende deltakelse i et styremøte i Baltic Sea 
Labour Network, der representanter fra ulike parter møtes. Samme forsker tar i «Colonizing 


                                                           
1 Det må understrekes at statistikken i den bibliometriske analysen og fagets egne publikasjonslister 
ikke stemmer overens. I denne rapporten vil det tas utgangspunkt i den bibliometriske analysen, men 
med utgangspunkt i at fagmiljøets egenførte totale publikasjonsliste 2009 – 2014 teller 97 
publikasjoner, må utregninger av produksjon pr. ansatt pr. år leses med forbehold. 







12 
 


Latvia? A Piece of Swedishness in the Forests of Talsi» (Ethnologia Europaea 2011, 41:2: 
24-38, Mats Lindqvist) opp måter latviske sagbruksarbeidere forstår effektene av kapitalisme 
i postsosialistiske Latvia. Bakgrunnen er etableringen av svensk industri i skogrike regioner i 
Talsi – et slags nykoloniseringsprosjekt, der teknologi, språk, kultur osv. er ansett nødvendig 
for å gjøre anlegget konkurransedyktig. Fagforeningsbevegelsen har ingen sikker plass i dette 
bildet: I intervjuer kommer det frem at fagforeningsbevegelsen ikke assosieres med 
”moderne” markedsøkonomi, men med kommunistisk planøkonomi og undertrykkelse fra 
sovjetisk side. Etableringen av svensk industri i dette området oppleves som en vei til 
normalisering.  


Østersjøsatsningen kan også vise til studien Vetenskap mellan diktatur och demokrati. Svensk 
och tysk folklivsforskning i skuggan av nazismen og kalla kriget. (Universus Academic Press. 
2015, Petra Garberding). I avhandlingen diskuteres etnologiens vitenskapshistorie, med 
utgangspunkt i svensk og tysk folkelivsforskning. Målet med studien er å undersøke 
diskursive prosesser som influerte vitenskapelig kunnskapsproduksjon i Sverige og Tyskland 
før , under og etter andre verdenskrig, med etnologi som case. Det stilles spørsmål ved 
hvorfor så ulike etnologier og hvordan svenske folkelivsforskere forholdt seg til nazismen og 
nazi-Tyskland. Grenser mellom politikk og vitenskap diskuteres, i spørsmålene når anses 
vitenskap å bli politisk og når stilles det spørsmål ved vitenskapeligheten. Analysen viser i et 
komplekst samspill av forestillinger om rase, vitenskap og politikk, der antisemittiske og 
nazistiske diskurser før krigsslutt ble reprodusert og samtidig utfordret. Etter krigen var 
avstanden til nazismen svært tydelig, og ulike offerdiskurser vokste frem (eksempelvis: 
«politiskere sto for utryddelsene, mens folket ble lurt og var uskyldig»; «ens egen familie var 
hardt rammet» osv.). I den kalde krigen holdt svenske etnologer kontakt med hele Tyskland, 
men kontakten ble vesentlig mindre fra 1960-årene og utover. Den tyske etnologien ble da 
forbundet med «noe gammelt», som den svenske etnologien ville legge bak seg og heller 
orientere seg mot fag som for eksempel sosialantropologi.  


Studien «The Playfulness of Resistance: Articulations of Urban Grassroots Activism in Post-
Socialist Vilnius» (i Kerstin Jacobsson (ed.): Urban Grassroots Movements in Central and 
Eastern Europe. Under utgivelse, 2015. Ashgate Publishing Ltd., Beatriz Lindqvist) 
diskuterer post-sosialistiske, urbane grasrotsbevegelser og unge voksnes kritikk mot 
nyliberalistisk restrukturering og privatisering i Vilnius, Litauen. Fokus er på offentlige 
presentasjoner av lekende fremstillinger og alternative livsstiler som motstand mot 
nyliberaliseringen. Disse praksisene skal ifølge aktivistene selv nøytralisere politiets 
tilstedeværelse, snarere enn å bli involvert i voldelig motstand. 


Denne studien tangerer en annen studie om sosiale bevegelser, nemlig «Angry Young Men? 
Masculinities and Emotion among Young Male Activists in the Global Justice Movement.» 
(Journal of Men´s Studies 2009, 17: 1: 31-46, Maria Zackariasson). I artikkelen diskuteres 
hvilken betydning sinne har i unge menns involvering i den globale rettighetsbevegelsen i 
Skandinavia, og hvordan dette er relatert til kulturelle forestillinger om maskulinitet og 
ungdom. Studien er basert på intervjuer og deltakende observasjon i ulike grupperinger. 
Denne nyere sosiale bevegelsen er kritisk til nyliberal markedsøkonomi, har en vilje til å 
forbedre en urettferdig fordeling av goder og en ønske om arbeide for et større demokrati.  
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Unge voksne og fleretnisitet er temaet i Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska 
ungdomars verklighet (Forum för levande historia 2012: 14: 7-87, Ann Runfors). Studien 
omhandler subtil intoleranse opplevd av ungdommer i en stigmatisert bydel. Studien er basert 
på intervjuer med atten ungdommer. Med subtil intoleranse menes ikke det motsatte av 
toleranse, men at man betraktes som noen som burde tolereres, altså en som er annerledes i en 
negativ betydning - en som ikke hører til. I teksten diskuteres betydninger av «innvandrer» og 
«svensk» og hvordan dette i ulik grad kobles til «hvithet»: «Ikke-hvithet» kobles til 
«innvandrer», mens «hvithet» kobles til «svensk», kategorier som ungdommene skrives inn i, 
og som de senere overtar selv. De som ikke passerer som «hvit» og «svensk» risikerer å 
deklasseres, det vil si posisjonere seg lavere klassemessig. 


Samme forsker står bak studien «Avoiding Culture and Practising Culturalism. Labelling 
practices and paradoxes in Swedish schools» (i Alghasi Sharam et al (red.): Paradoxes of 
cultural recognition. Ashgate Publishing. 2009, Ann Runfors). Også her er tematikken 
multietnisitet, denne gangen i skolen. I artikkelen analyseres hvordan forestillinger om likhet 
og likeverd, samt blindhet når det gjelder forskjeller er praktisert i noen multietniske skoler i 
Stockholm. Analysen viser hvordan elever graderes etter sin bakgrunn, hvilke motivasjoner 
som styrer læreres kategoriseringspraksiser, og hvordan lærernes aversjon mot 
homogenisering og arbeid for individualisering skjer parallelt med dikotomisering i «svenske 
barn» og «innvandrerbarn». «Innvandrerbarn» var – uavhengig av om barnet var født i 
Sverige og/eller var svenske statsborgere - barn med minst én forelder fra et annet land enn 
Sverige, eller barn med annet morsmål enn svensk, eller barn som ikke passet med lærernes 
forestilling om hva som var «svensk».  


Opplæringsareanen er også tema i fagmiljøets bidrag til tematikken unge og opplæring 
diskutert i kapittelet «Lärande genom omprövande – om vikten av att ryckas ut ur sin 
förtrogenhet» (i Lotte Alsterdal (red.): Praktisk kunskap i förskolan – om handling och tvivel i 
förskolepedagogens arbete. Södertörn Studies in Practical Knowledge, under utgivelse 2015, 
Beatriz Lindqvist). Dette forskningsbidraget er utviklet til lærerutdanningen og fokus er på 
hvilke måter førskolelærerstudenters selvforståelser og yrkesidentitet formes i 
skjæringspunktet mellom institusjonens krav, personlig erfaring og kritisk refleksjon.  


Et ganske annet tema er fagmiljøets bidrag til den medisinske etnologien. I artikkelen 
«Grammars of Kinship. Biological Motherhood and Assisted Reproduction in the Age of 
Epigenetics» (Signs: Journal of Women in Culture and Society. Under utgivelse, 2015, Jenny 
Gunnarsson Payne) diskuteres et teoretisk rammeverk for slektskapsgrammatikk: Her er 
forskjeller mellom sosialt og biologisk moderskap, og videre, forskjeller mellom ulike typer 
biologisk moderskap, slik som genetisk moderskap (sammenfall i DNA via eggcelle), 
gestational moderskap (den som bærer fosteret) og mitokondrisk moderskap (donor bidrar 
med en bestemt del av egget, mitokondrier). Artikkelen bidrar til å forstå hvordan biologisk 
moderskap defineres fleksibelt, avhengig av om det er ”blodets grammatikk” ”genetikkens 
grammatikk” eller ”epigenetikkens grammatikk” som benyttes. I artikkelen diskuteres 
hvordan disse ”grammatikkene” eksisterer parallelt og er fleksible.  
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Det er viktig å understreke at dette temaet ikke er frakoblet resten av fagets forskningfokus, i 
det det knyttes opp mot fagmiljøets satsning på østersjøforskning. Dette kommer til uttrykk i 
artikkelen «Reproduction in transition: cross-border egg donation, biodesirability and new 
reproductive subjectivities on the European fertility market» (Gender, Place & Culture: A 
Journal of Feminist Geography 2013, 22:1, 107-122, Jenny Gunnarsson Payne). Her 
diskuteres CBRC (cross-border reproductive care), også kalt reproduktiv turisme, 
fertilitetsturisme og reproduktivt eksil, mellom Sverige og baltiske stater, der pasienter fra 
Sverige reiser til enten Latvia eller Estland for å få eggdonasjonsbehandling. Studien er en 
analyse av intervjuer med ufrivillig barnløse om det reproduktive valg, der det kommer frem 
hvordan informantene forhandler mellom to posisjoner; fra forestillingen om den autonome, 
altruistiske donoren som vil hjelpe en barnløs, til forestillingen om donoren som en aktør i et 
fertilitetsmarked.  


Etnologimiljøet ved Södertörns högskola skiller seg ut fra andre etnologimiljøer i Sverige ved 
dets fokus på østersjø- og østeuropaproblematikk. Medisinsk etnologi er det heller ikke mange 
andre etnologimiljøer som arbeider med på dette nivået. Forskning på ungdom, sosiale 
bevegelser og multietnistet derimot finnes ved andre læresteder. Fagmiljøet ved Södertörn 
bidrar altså til en internasjonalt orientert etnologisk forskning på temaer som miljøet har 
spisskompetanse på og som det – når det gjelder østersjø- og østeuropaforskningen - er alene 
om i svensk etnologisk sammenheng. 


De innsendte arbeidene viser en høy kvalitet, og noen arbeider viser en eksellent kvalitet. Det 
er viktig å understreke at fagmiljøets ulike hovedtema innen forskning ikke fremstår som 
frakoblet fra hverandre. Tvert om kommuniserer temaene godt, hvilket kommer til uttrykk for 
eksempel i arbeider der både medisinsk etnologi og østersjøforskning møtes, og arbeider der 
forskning på multietnisitet møtes i forskning på opplæringsarenaer, eller i østersjøforskning 
(Garberding) som gir et svært viktig bidrag til den svenske etnologiens faghistorie. Denne 
fleksibiliteten er en klar styrke i etnologifaget ved Södertörn.  


Forskningsmiljø og infrastruktur 


Etnologifaget har i forskningen utviklet noen tydelige hovedspor, som i ett tilfelle er unikt i 
svensk etnologisk sammenheng, og andre tilfeller ikke er unikt, men på et nivå som gjør at 
andre etnologiske fagmiljøer med interesse for feltene vil ha interesse av å vende seg til 
Södertörn. Etnologenes forskningstematikker korresponderer godt med kurs som tilbys på de 
ulike undervisningsnivåene. Fagmiljøet har et utstrakt samarbeid med andre, over fag- og 
fakultetsgrenser, både nasjonalt og internasjonalt.  


Nettverk og samarbeid 


Fagmiljøet synes være både vant med og villig til å arbeide over faggrenser, med blant andre 
humanistiske fag, så vel som statsvitenskap, medisin og kjønnsforskning. Det kommer til 
uttrykk blant annet i felles forskningssøknader, fellesveiledning for doktorander og felles 
symposier. I en særstilling står etnologenes bidrag i det flervitenskapelige programmet for 
lærerutdanningen, særlig når det gjelder lærerutdanningens interkulturelle profil. Fagmiljøet 
er både nasjonalt og internasjonalt orientert, noe både publikasjonskanalene og 
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samarbeidspartnere vitner om. Eksempelvis er det et pågående samarbeid mellom fagmiljøet 
og Karolinska institutet: Det gjelder to prosjekt om henholdsvis håndtering av genetisk 
informasjon, og effekter av vitrifisering (en type nedfrysing av eggceller) i assistert 
befruktning. Etnologene har videre i perioden 2009 - 2011 vært bidragsytere inn i et større 
samarbeidsprosjekt (InnoPlant). Ellers finnes samarbeid med forskere ved svenske og 
skandinaviske læresteder, samt en rekke europeiske.  


Fremtidige muligheter og utviklingspotensial  


Fagmiljøet er nasjonalt og internasjonalt orientert, og forskningsbidragene, som er både 
internt og eksternt finanisert, er problemorientert og med høy samfunnsrelevans. Det 
publiseres i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, og samarbeides over faggrenser, 
mot andre humanistiske fag, samfunnsvitenskapen og naturvitenskapen. 


Der er imidlertid noen utfordringer med driften slik den er presentert i dag. For det første 
savnes forskningstid i stillingene, hvilket fører til skjøre muligheter for langtidsplanlegging i 
fagmiljøet; ansatte som over tid ikke lykkes i å skaffe forskningsmidler og som må stå i 
tilnærmet full undervisningsstilling, står i fare for utbrenthet; svært ulik fordeling av 
forskningstid kan skape spenninger i miljøet; og manglende forskningstid i stillingene kan 
føre til at færre søker seg til høyskolens utlyste etnologstillinger.  


For det andre er etnologi ikke blitt tildelt doktorandstillinger de siste fire årene. 


For det tredje bidrar etnologene inn i den flerfaglige lærerutdanningen, hvilket kommer store 
studentgrupper til gode. Men denne undervisningen synliggjøres ikke noe sted, for eksempel 
ved en (eventelt manuell) studiepoengsfordeling mellom de fag som bidrar inn i en 
flervitenskapelig utdanning. For Södertörns högskola er flervitenskapen viktig, og enkeltfag 
som for eksempel etnologien som bidrar tungt inn i dette prosjektet, trenger gode 
utviklingsmuligheter for å bli en robust grunnstein i det flervitenskapelige byggverket.  
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Bedömning av ämnet historia  


Professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi, Finland 


 


Allmän bedömning 


Historia med Centrumbildningen Samtidshistoriska institutet (SHI) utgör en stor grupp 
humanister som uppvisar en imponerande bredd i sin forskning. Det är strängt taget fråga om 
två miljöer med olika huvuduppgifter, för SHI:s del forskning och samverkan med det 
omgivande samhället och för historieämnet utbildning, men de båda miljöerna upprätthåller 
en ömsesidigt givande växelverkan.  


Styrkor: Periodmässigt ägnar sig största delen av forskarna åt modern historia och 
samtidshistoria och forskningen har också en klar östersjö- och östeuropaprofil. Historikerna 
vid högskolan fokuserar med lyhördhet för strömningar inom modern historievetenskap klass, 
genus och etnicitet med ett växande utrymme för internationella och transnationella 
perspektiv och bedriver i allt högre grad sin forskning i samarbete med andra vetenskaper. 
Den av Norbert Götz redigerade antologin The Sea of Identities. A century of Baltic and East 
European experiences with nationality, class and gender (2014) med sammanlagt 12 olika 
bidrag – inklusive redaktörens ambitiösa försök att skriva fram identitetsfrågor (nation, klass, 
genus) som det gemensamma inslaget i uppsatserna – ger en mycket god illustration av 
bredden inom den (samtids)historiska forskningen vid SH och av Östersjöstiftelsens roll som 
huvudfinansiär för den historiska forskningen vid högskolan. Det gör också en annan antologi 
Bordering the Baltic (utgiven i Tyskland 2010) om gränser och gränsdragning i en nordisk 
kontext redigerad av Madeleine Hurd. Här problematiseras med hjälp av 10 fallstudier såväl 
”hårda” territoriellt-statliga gränser och olika ”gränsland” som ”mjuka” gränser i 
omförhandlingar mellan minoriteter och majoriteter. Antologin exemplifierar projektet som 
en viktig arena för ett interdisciplinärt möte inom humaniora.  


En definitiv styrka är den kunskap i olika språk som finns representerad i gruppen och som 
mycket verksamt bidrar till att höja nivån på forskningen. Per Bolins studie av grundandet av 
universitetet i Riga efter första världskriget i spänningsfältet mellan nationalism och 
vetenskaplig kvalitet ger syn för sägen i fråga om språkkunskaper som öppnar dörrar till 
vetenskapligt tung forskning. Etableringen av universitetet studeras ur ett komparativt 
perspektiv med fokus på rekrytering (lärare och studenter), de nationella vetenskaperna och 
övergången från demokratiskt styre till diktatur i Lettland. Empirin är solid och slutsatserna 
välgrundade. Det är fråga om nydanande universitetshistorisk forskning.  


Ett annat exempel på språkkunskapernas kvalitetshöjande roll utgör Andrej Kotljarchuks 
monografi In the Forge of Stalin som handlar om befolkningen i Gammalsvenskby i Ukraina 
under Sovjetväldet. Författaren har tagit fram sin empiri ur arkiv i Ryssland, Sverige och 
Ukranina, ett omfattande material som han kompletterat med intervjuer med den sista 
generationen svensktalande bland ättlingarna till det sena 1700-talets svensktalande 
kolonister. Kotljarchuck studerar med hjälp av ett mikrohistoriskt angreppssätt mötet mellan 







17 
 


bondebefolkning och Sovjetmakt som ”forced normalization” och kollektivt motstånd vilket 
gör den inträngande undersökningen av förhållandena i Sovjet teoretiskt intressant.  


Genom sin forskarrekrytering, forskarnas ämnesval och deras internationella nätverk är 
historia vid Södertörns högskola alldeles som betonas i ämnets självvärdering ”en av de mest 
internationellt orienterade i hela landet”. Till styrkorna kan ytterligare fogas ett 
mångvetenskapligt arbetssätt som ytterligare förstärks av samarbetet inom ramen för 
Historiska studier och forskningens stora samhällsrelevans. SHI:s samhällsrelevans förstärks 
ytterligare av den viktiga dokumentation (elitintervjuer och vittnesseminarier) av centrala 
politiska skeenden som i annat fall lämnar få eller inga spår i arkiven. David Gaunts uppsats 
om den parallella behandlingen av assyrier och armenier från den osmanska statsbildningens 
sida under första världskriget i en antologi utgiven av ett ansett internationellt förlag (Oxford 
University Press) exemplifierar Södertörnhistorikernas framgångsrika policy att publicera 
forskning med hög samhällsrelevans. Uppsatsen som krävt kunskap i ett antal språk 
representerar samtidigt internationellt ”state of the art” inom sitt område.   


Svagheter: Självvärderingen innehåller ingen detaljerad information men Östersjöstiftelsen 
dominerar som finansiär av historisk forskning vid högskolan, vilket betyder att historikerna 
inte har varit anmärkningsvärt framgångsrika i att skaffa extern finansiering för sina projekt.  


Ämnet betonar ambitionen att publicera referentgranskade uppsatser men den präglar inte 
publiceringen 2009–2014 i någon påfallande hög grad. Ingen av de tio inlämnade 
publikationerna är av denna typ. De 30 anställda vid ämnet 2015 har under perioden enligt 
den bibliometriska analysen publicerat 43 referentgranskade artiklar, vilket utgör 13 procent 
av det totala antalet. Publikationslistan för ämnet ger vid handen att inte fler än drygt hälften 
av forskarna 2015 under den granskade perioden har publicerat en referentgranskad uppsats.   


Den bredd i forskningen som redan kommenterats kan också bli till splittring. Den här 
tendensen motverkas av att externt finansierade projekt, som är kännetecknande för 
forskningen, för samman forskarna kring olika temata. I panelens samtal med historikerna 
medgav de emellertid att de upplever att den forskning som bedrivs kunde vara något mindre 
splittrad och att man internt diskuterar situationen med öppningar mot genusforskning och 
interkulturalitet.  


Den forskning i tidigmodern historia som bedrivs vid Södertörns högskola är av hög klass 
men upprätthålls av endast ett fåtal forskare. En av dem är Kekke Stadin vars bok Maktens 
män bär rött ingår i dem som lämnats in för bedömning. Uppsatserna är relativt fristående 
men binds på ett utmärkt sätt samman av sitt gemensamma tema: svensk och europeisk 
manlighet uttryckt genom sin kropp och sitt klädval. Stadin som sedan länge har ett 
genusperspektiv i sin forskning visar här hur välbevandrad hon är i modern kulturhistoria och 
manshistoria. Kapitlen spänner över en lång tidsrymd från 1600-talets hovmän över 1800-
talets affärsmän till brats och stekare i vår tid. Det är fråga om cutting-edge inom det 
kulturhistoriska studiet av manlighet med ett stort intresse också internationellt. 


Möjligheter: Historikerna kan i fortsättningen förhoppningsvis hålla kvar de framgångsrika 
intressefokuseringarna på modern historia och samtidshistoria och på östersjöområdets och 
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östeuropas historia. De gör klokt i att fortsätta de diskussioner de redan inlett om hur 
forskningsprofilen ytterligare kunde skärpas. Doktorandutbildningen och de gemensamma 
seminarierna inom det ämnesövergripande samarbetet Historiska studier kan förväntas 
medföra att historieforskningen inom högskolan i fortsättningen kan bedrivas mer 
sammanhållet än i nuläget. Historiker och arkeologer vid Södertörns högskola samarbetar 
kring ett tidigmodernt projekt medan idéhistoriker och historiker med fördel kunde dryfta 
möjligheterna till gemensamma satsningar på tidigmodern historia.  


Hot: Historikermiljön vid Södertörns högskola är inne i en fas av generationsväxling, vilket 
självfallet öppnar upp möjligheter för vetenskapligt nytänkande. Det faktum att söktrycket till 
ämnet är svagt har negativa konsekvenser för ekonomin, vilket i sin tur äventyrar 
möjligheterna till en nyrekrytering av tillsvidareanställda lärare och forskare. Forskningen i 
den tidigmoderna perioden hotas av att den bärs upp av ett så begränsat antal forskare. 
Historikernas potential som undervisare inom andra ämnen och i olika program riskerar att bli 
underutnyttjad i en tid då krympande resurser tvingar fram ett revirtänkande 
(”institutionsprotektionism”). Självvärderingen lyfter fram ”ett problem i form av en 
’outnyttjad kapacitet’ för undervisningen som återkommande diskussioner inte lett fram till 
någon lösning på”.  


Kvaliteten på forskningen 


Ämnets 30 forskare 2015 producerade 2009–2014 sammanlagt enligt den bibliometriska 
analysen 332 publikationer varav inemot hälften bestod av kapitel i antologier. Det betyder 
1,84 publikationer per forskare, vilket måste anses vara en god nivå. Inemot hälften av dem 
ingår som kapitel i olika antologier som lärosätets forskare ofta redigerat. I den 
publikationslista som ämnet har uppgjort ingår 304 titlar, således ett lägre antal än det som 
ligger till grund för den bibliometriska analysen. Forskarna har enligt listan verkat som 
(med)redaktörer för sammanlagt 27 antologier (enligt bibliometriska analysen 26, det korrekta 
antalet är tydligen 28 eftersom Madeleine Hurd (ed.) Bordering the Baltic som är en av de tio 
inlämnade skrifterna saknas i publikationslistan), av dem 11 utgivna på högskolans förlag och 
6 på förlag utanför Sverige.  


En närmare analys med hjälp av publikationslistan ger vid handen att forskarna i 
anmärkningsvärd grad publicerar olika mycket, vilket självfallet speglar varierande premisser 
för forskning bland lärarna.  Nivån en publikation per år (i det fortsatta viktar jag en 
monografi som 4 publikationer) kan uppfattas som ett rimligt minimum av forskande 
personal. Utgående från publikationslistan kan följande utläsas: Bland professorer och 
docenter (sammanlagt 19), finns det en högproducerande grupp (med 3 eller fler publikationer 
per år) på fyra, medan en tredjedel av dem inte nådde upp till en publikation per år under den 
granskade perioden. Resten (9 personer) har en publiceringstakt som kan betecknas som 
tillfredsställande (2–3 publikationer per år).  


Villkoren för forskning inom denna grupp framstår som avgjort bättre än i gruppen ”övrig 
forskande personal” bestående av lektorer (7) och projektforskare (4). I den här gruppen 
nådde endast fyra forskare i sin produktion nivån en publikation per år.  
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Det måste med tanke på undervisningens kvalitet ses som bekymmersamt med lärare som inte 
är aktiva forskare. Akademisk undervisning skall vara forskningsbaserad och det bästa sättet – 
möjligen det enda – är att läraren bedriver forskning som befinner sig inom det (stora) fält 
som han eller hon undervisar på. En icke forskande lärare förlorar i trovärdighet i såväl sina 
egna som studenternas ögon. Omvänt torde högskolan i lektorskåren ha en underutnyttjad 
resurs i forskningen. Att den undervisande personalen i sin helhet bereds möjligheter till 
forskning är således till fördel för både högskola, de anställda och vetenskapen. Detta 
tänkesätt finns inskrivet i högskolans strategidokument för åren 2015–2019 enligt vilket 
högskolan eftersträvar ”forskande lärare”. Målet kan knappast nås fullt ut om lärarna inte ges 
rum för forskning inom tjänsten eftersom kampen om externa medel torde hårdna också i 
Sverige. Hur man vill nå målet är luddigt formulerat i strategidokumentet till: ”Vidareutveckla 
”sabbaticals” och andra [vår kursiv] satsningar på forskningstid för lärare”. Sabbaticals är 
tveklöst forskningsbefrämjande men vad de andra möjligheterna består av kräver 
konkretiseringar från högskoleledningens sida. 


Historiker som är eller varit knutna till SHI utgör huvudförfattare i de två avslutande 
volymerna i Norstedts förlags Sveriges historia (1920–1965 utk. 2012; 1965–2012, utk. 
2013). Den senare volymen ingår i de publikationer som lämnats in för bedömning. Det är 
fråga om ett ambitiöst och tankeväckande försök att ur ett helhetsperspektiv förstå en 
krackelerande välfärdsstat med den triangulära relationen stat(kollektiv), marknad och individ 
i fokus. En syntes måste alltid uppfattas som tentativ och det gäller, vilket de två författarna är 
de första att medge, i synnerligt hög grad det nära förflutna. Syntesen är ett centralt men 
underskattat inslag i historisk forskning. Den ställer krav på författarens förmåga att utgående 
från litteratur skriven utgående från olika kunskapsteoretiska utgångspunkter eller 
teoribildningar problematisera och synliggöra centrala samband, och en av dess viktiga 
uppgifter är att ge följande generation av forskare något att ta spjärn emot då de formulerar 
sina frågeställningar i kommande specialstudier. Insikten att historiker bör ta sig an skrivandet 
av synteser eftersom de utgör ett centralt inslag i en inomvetenskaplig dynamik 
(specialstudier – recensioner – synteser) är inte så allmän inom det svenska historikerskrået 
som man kunde förvänta sig och det är därför av stort värde att historikerna vid SH så 
energiskt och med sådan framgång gått in i uppgiften att skriva sådana. Av panelens 
diskussion med historikerna framgick också – vilket inte framgår av självvärderingen eller 
inlämnade publikationer – att de diskuterar och medvetet odlar olika genrer i sin forskning, 
bland dem biografin som en form av syntes och uppsatser som diskuterar ett centralt 
problemkomplex och därmed synliggör forskningsfronten.  


Mitt allmänna intryck av den historievetenskapliga forskningen är att den är av god eller 
mycket god kvalitet. Den bedrivs i en konsekvent dialog med relevant forskning såväl inom 
som utanför Sveriges gränser och med en lovvärd ambition att föra in historieforskningen i ett 
vitaliserande interdisciplinärt umgänge.  


Forskningsmiljön 


Att forskningsmiljön består av två symbiotiska miljöer framhölls inledningsvis. Historikerna 
är många vid Södertörns högskola och kan förhoppningsvis med hänvisning till sin 
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framgångsrika verksamhet fortsätta att vara det. I grundutbildningen i historia vid högskolan 
ingår kurser som är direkt kopplade till lärarnas forskning och magisterutbildningen, som 
syftar till att ge en grund för en forskarkarriär, är i sin helhet forskningsanknuten. Att 
studenterna på avancerad nivå deltar i ämnets högre seminarier framstår som en lyckad 
lösning med tanke på forskarrekryteringen. Enligt självvärderingen har 14 personer disputerat 
i historia och vid samtidshistoria under åren 2009–2014, vilket i en svensk kontext kan anses 
vara en tillfredsställande hög nivå. Annan statistik som panelen förfogar över redovisar 7 
disputerade i historia åren 2011–2014. Den ger en antydan om att genomströmningen inte är 
helt tillfredsställande eftersom det verkar vara vanligt med studietider på 6 år. Den ena av de 
två doktorsavhandlingar som ingår i de tio publikationerna famnar ett stort tema under en lång 
tidsperiod. Den är skickligt skriven och intressant läsning, men den är som doktorsavhandling 
betraktad rätt atypisk (utrymmet medger inte en utförligare argumentation). Också den 
indikerar således ett behov av en handledning med något stramare tyglar än den nuvarande.    


Nätverk och samarbeten 


Historikerna meddelar undervisning inom olika utbildningar vid högskolan. De verkar som 
lärare, handledare och examinatorer inom lärarutbildningen.  


Den nationella forskarskolan i historia sammanför doktorandhandledarna vid Södertörns 
högskola med handledande kollegor vid andra svenska lärosäten och historikerna vid 
högskolan ingår också i ett antal andra relevanta nationella nätverk. Inte minst 
östersjöforskningen har fört in historikerna vid högskolan i samarbete med forskare vid 
lärosäten utanför Sverige. De framstår som aktiva nätverksbyggare med kontakter till ett 
betydande antal universitet i Europa. Lika täta förbindelser österut som historikerna vid 
Södertörns högskola upprätthåller torde deras kolleger vid något annat svenskt lärosäte inte 
kunna uppvisa. 


Allt talar för att historikerna vid högskolan tar den tredje uppgiften på stort allvar, inte minst 
genom att publicera texter som öppnar sig för en intresserad allmänhet. 


Framtida möjligheter och utvecklingspotential 


De profilhöjande satsningarna på samtidshistoria och östersjörelaterad forskning har gett goda 
resultat och bör fortsätta. Den förra satsningen skall här kommenteras något mer utförligt med 
hjälp av den för bedömning inlämnade antologin Det långa 1900-talet som utkom 2014 som 
ett viktigt inslag i Samtidshistoriska institutets 15-årsjubileum. Författarna lyckas här 
övertygande visa att en till synes banal fråga vart posten försvann på 1990-talet inte kan ges 
ett annat än komplicerat och mångdimensionellt svar. I antologin med ett problematiserande 
inledningskapitel och en avslutande uppsummerande diskussion porträtteras decennieskiftet 
1990 inte som ett systemskifte utan som en tid av synliggjord maktförskjutning i vilken 
förändringen är svår att tidsbestämma med exakthet – därav bokens titel. Författarna 
diskuterar brott (flertal) och kontinuiteter och synliggör på ett spännande sätt den 
ovannämnda triangulära relationen stat(kollektiv), marknad och individ. Publikationen, som 
inte utestänger en intresserad bredare läsekrets, skapar en plattform för en fördjupad 
medborgardiskussion om alternativ och om svensk självförståelse. Den visar med andra ord 
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på den samhällsrelevans som Samtidshistoriska institutet vid sidan av forskningens kvalitet 
kan åberopa som ett tungt vägande argument för sin fortsatta existens. Viktiga inslag i 
institutets verksamhet med tanke på kommande forskning är den dokumentation av svensk 
politiskt liv som görs i form av intervjuer med centrala beslutsfattare och de vittnesseminarier 
som regelbundet ordnas. 


Historikerna signalerar i sin självvärdering en beredskap till en ökad satsning på 
miljöhistorisk forskning, något som onekligen ligger i tiden. Eftersom ”grön humaniora” 
väcker ett så starkt intresse inom olika svenska lärosäten fordrar satsningen samarbete med 
andra miljöer och att man hittar sin speciella nisch på ett fält med en växande konkurrens och 
där en del tåg redan förefaller att ha gått. Samarbetet inom Historiska studier bejakar den 
mångvetenskaplighet som efterfrågas inom humanistisk forskning. Möjligheterna till en 
ämnesövergripande satsning på utbildningshistorisk forskning har kommenterades 
inledningsvis i panelens rapport.  


De mest använda publikationsfora för historikerna har bland tidskrifterna varit Historisk 
tidskrift (Stockholm) och högskolans egen publikation Baltic Worlds. Bland förlagen 
dominerar Södertörns högskolas egna publikationsverksamhet. Man kan fråga sig om de goda 
möjligheterna att ge ut böcker på högskolans förlag och tillgången till en vetenskaplig tidskrift 
utgiven i högskolans regi är till för- eller nackdel för en publicering för en internationell 
publik av experter. De här i sig berömvärt goda villkoren för publicering kan tänkas dämpa 
ambitionerna att ”konkurrensutsätta” manuskript i högkvalitativa tidskrifter och på 
välrenommerade internationella förlag. Samtidigt är det – som framhålls i självvärderingen – 
viktigt att historikerna inte tappar ambitionen att nå ut till en större publik och i Sverige 
följaktligen publicera på svenska. Slutsatsen av ovanstående resonemang är att historikerna 
något kunde dämpa ambitionen att publicera antologier till förmån för referentgranskade 
uppsatser i ”top level journals”. Detta är i linje med högskolans övergripande mål för 
forskning som är att ”publicera våra resultat synligt, öppet och strategiskt”. 
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Bedömning av ämnet idéhistoria 


Professor Thomas Kaiserfeld, Lunds universitet  


 
Allmän bedömning 
Bedömningen är att idéhistorieämnet vid Södertörns högskola är synnerligen produktivt inom 
en rad olika fält och publikationstyper. Den bibliometriska analysen är mycket imponerande 
och överträffas endast av kvaliteten på de prov ur utgivningen som skickats in. Tabellen över 
publikationer 2009–14 av forskare knutna till ämnena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria 
och religionsvetenskap år 2015 visar på en mycket stor produktivitet i förhållande till övriga 
ämnen som utvärderas av panelen. Den stora produktiviteten förstärks om man tar hänsyn till 
högskolans fördelning av forskningsresurser mellan ämnena så som den presenterades av 
Mats Grahn vid platsbesöket. 
  
Till detta kommer att en tredjedel av publikationerna enligt den bibliometriska analysen 
publicerats på engelska, något som enligt min bedömning är att betrakta som relativt högt i 
jämförelse med andra humanistiska ämnen med undantag av filosofiämnet och engelska. 
Framför allt värt att notera är att detta åstadkoms av forskare som huvudsakligen inte har 
forskning i tjänsten utan måste förlita sig till externa medel. Enligt tabell 5 står de ändå för 6,4 
procent av högskolans publikationer! Varken produktion eller produktivitet går med andra ord 
att betvivla. 
 


Idéhistoriker vid Södertörn publicerar utifrån en bred palett som under senare år också 
begåvats med ytterligare vidgade tidsperspektiv i och med projektet ”Östersjöregionens 
akademiska kultur under tidigmodern tid”. Men bredden har inte på något sätt resulterat i 
ytlighet. Tvärtom är de publikationer jag tagit del av mycket väl genomarbetade och 
forskningen vilar enligt min bedömning på mycket tillförlitliga grunder. Dessa många styrkor 
till trots har idéhistorieämnet en position som ett litet ämne vid en liten institution vid en 
relativt liten högskola, ett förhållande som diskuteras utförligare under rubriken "Nätverk och 
samarbeten". 


Kvaliteten på forskningen 


Kvaliteten på ämnets verksamhet bedömer jag som excellent. Det gäller i synnerhet de delar 
av forskningsinsatserna som faller inom östersjö- och östeuropaforskningens område. De 
utbildningshistoriska, kultur- och mediehistoriska, samtidshistoriska och filosofihistoriska 
inriktningarna bedömer jag som nordiskt eller nationellt ledande. Idéhistorikerna vid 
Södertörn har varit mycket skickliga på att koppla forskningsinsatser med grundutbildning 
samt utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningen. Framgångarna med att erhålla 
externa medel från flera olika externa finansieringskällor utöver Östersjöstiftelsen är ett 
tydligt tecken på att den positiva bedömningen är korrekt liksom de publiceringskanaler som 
idéhistoriker vid Södertörn använder för att sprida sina forskningsresultat. Det är en bedrift att 
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samtliga lektorer forskar och det vittnar också om den energi de lägger ner på att söka och få 
externa forskningsanslag. Här har ansökningsseminarierna säkert en del i framgångarna. 


Nytänkande och originalitet är två substantiv som väl karaktäriserar den idéhistoriska 
forskning som bedrivs vid Södertörns högskola. Ett exempel är en antologi som analyserar 
Sovjetunionens politiska transformation utifrån olika former av nationell identitet. Ett annat är 
en svensk forskningsmonografi med oförvägna men väl grundade resonemang om de långa 
linjernas historia utifrån en minutiös undersökning av svenska ortsbeskrivningar, en studie 
som utan tvekan också passar i högt rankade internationella tidskrifter och på internationella 
akademiska förlag. Beläggen för nytänkande och originalitet kan på detta sätt göras lång. I en 
antologiartikel visas exempelvis hur publikationskanaler samverkade med karriärsystem och 
utvärderings- och kontrollmetoder inom det tyska universitetsväsendet från 1700-talets sista 
decennier på ett sätt som vittnar om stort nytänkande. 


Min bedömning är att det stora nytänkande och den originalitet som präglar idéhistorieämnet 
vid Södertörn har sin grund i utnyttjandet av samarbetsinsatser inom högskolans 
utbildningsverksamhet som lärarutbildningen, journalistprogrammet och Konst, kultur, 
ekonomi (KKE). Till detta kommer mycket lyckosamma rekryteringar under en följd av år, 
något som tydligt pekar ut att miljön är attraktiv för idéhistoriker som gärna söker sig hit, 
vilket skapar konkurrens om tjänsterna och i sin tur anställda forskare och lärare som bidrar 
till högskolans ”konkurrenskraft” som det heter i högskolans övergripande mål för forskning 
2015-2019. 


Forskningsmiljö och infrastruktur 


Tillsammans har forskargruppen av idéhistoriker vid Södertörns högskola identifierat fem 
strategiska inriktningar som beskrivs i självvärderingen: samtidens idéhistoria, östersjö- och 
östeuropaforskning, utbildningshistoria, filosofihistoria och kultur- och mediehistoria. På så 
sätt förtydligar de innehållet och kan premiera de inriktningar som är framgångsrika i enlighet 
med högskolans övergripande forskningsmål. Intressant är också att notera den politiska 
dimensionen som enligt självvärderingen löper genom dessa fem inriktningar och på så sätt 
skapar ett sammanhållande kitt för gruppen och deras strategiska inriktningar. En starkt 
sammanhållande kraft tycks de regelbundna högre seminarierna vara. Dels har resultatet blivit 
mycket starka publikationer inom de olika inriktningarna där varje forskare primärt 
samarbetar inom olika nationella, skandinaviska och internationella nätverk. Dels ett antal 
intressanta svenska antologier som samlar forskargruppen i gemensamma projekt tillsammans 
med forskare från andra ämnen på Södertörn som filosofi eller konstvetenskap. Det imponerar 
att forskargruppen hunnit med att hålla dessa båda bollar i luften samtidigt som man jonglerat 
grundutbildningsinsatser, ledningsuppdrag och samverkansinsatser i en volym som övergår 
det mesta. 


Södertörns idéhistoriker är en samling forskare med mycket olika profiler som kompletterar 
varandra på ett utmärkt sätt. Tillsammans skapar de en bredd som aldrig blir ytlig eller tråkig. 
De antologier som publiceras på svenska angriper trots bredden i ämnen och perspektiv sina 
respektive perioder och områden med innovativa utgångspunkter. Till det kommer vissa 
toppar. Här kan nämnas en pedagogikhistorisk lärobok som lyckas kombinera omfattande 
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kunskaper med analys och välskriven pedagogisk prosa eller Historia som kunskapsform 
(2014) som behandlar grundläggande metodologiska frågor inom historievetenskaperna på ett 
konkret, pedagogiskt och engagerande sätt. Det är bara två av många goda exempel på hur 
idéhistorisk forskning vid Södertörn enligt de övergripande forskningsmålen skapar 
kvalificerad forskningsanknytning på universitetsutbildningens alla nivåer, både inom och 
utom det egna ämnet och den egna högskolan. Till alla de nationella och internationella 
projekt och nätverk som idéhistorikerna deltar i kan också nämnas en av doktoranderna 
knutna till BEEGS också ingår i nationella forskarskolan i historia vid Lunds universitet. 


Nätverk och samarbeten 


Självvärderingen ger intryck av en forskargrupp med extremt omfattande nätverk både inom 
och utom forskarsamhället. Idéhistoriker vid Södertörns högskola blir inte bara lästa av sina 
svenska kolleger på andra universitet och högskolor. De bedriver sina forskningsprojekt 
tillsammans med dem. Många av Södertörns idéhistoriker blir av samma anledning säkert 
lästa av kolleger utanför det egna ämnet, av ekonomhistoriker och allmänhistoriker lika 
mycket som av genusvetare, medievetare, pedagoger och språkvetare. En grund för ett sådant 
allmänt påstående är självvärderingens genomgång av forskare som Södertörns idéhistoriker 
samarbetar med. Till detta kommer att Bassin och Lettevall leder sina respektive inriktningar 
på internationell nivå. 


Det kan inte råda någon tvekan om att idéhistorisk forskning på Södertörn har mycket hög 
kvalitet i nationell och nordisk jämförelse och placerar sig mycket väl också i europeisk 
konkurrens. Inom något enstaka fält bedrivs forskningen med internationell spetskompetens. 
Inte minst två redigerade forskningsantologier publicerade av internationella förlag i 
världsklass respektive europeisk toppklass vittnar om det. Att många forskare har väl 
utvecklade europeiska nätverk bär syn för sägen att Södertörns idéhistoriker också mer 
allmänt placerar sig väl i internationell konkurrens. Många av de som inte redan är väl 
etablerade på eller rent av leder sina respektive specialområden internationellt har tveklöst 
den potentialen. Här kan nämnas Burman, Lennerhed, Rodell och Runefelt som visserligen 
publicerar sig internationellt, men som inte explicit anger internationella nätverk eller projekt 
de ingår i. Övriga forskare som Bohlin, Josephson och Östlund anger redan omfattande 
internationella kontaktytor i självvärderingen. Något som också bekräftas av 
publiceringssammanhangen. 


En svaghet som nämndes vid platsbesöket var att det är sårbart att vara ett litet ämne på en 
liten institution på en relativt liten högskola. Här kan alltså behövas stöd eller större stödjande 
strukturer för att mildra sårbarheten. Idéhistoriker vid Södertörns högskola stärker själva 
verksamheten genom samarbete med en mängd ämnen inom högskolan. Insatser på olika 
utbildningsvetenskapliga enheter och program har resulterat i bland annat en redan omnämnd 
pedagogikhistorisk lärobok och i flera andra forskningspublikationer av hög kvalitet som 
dessutom kommer till användning i lärarutbildningen och på så sätt bidrar till att 
forskningsinsatserna kopplas till grundutbildningen. Samarbete med CBEES, där två 
idéhistoriker har sin huvudsakliga verksamhet förlagd, är förstås också viktig att framhålla. I 
synnerhet som dessa två har skapat internationellt genomslag för sina insatser inom östersjö- 
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och östeuropaforskning och på så sätt bidragit till att högskolan uppfyller sitt övergripande 
forskningsmål att erkännas som ett kunskapsnav för området. 


I detta sammanhang bör också något nämnas om ämnets förmåga till samverkan utanför 
universitets- och högskolesektorn. Även här visar idéhistoriker vid Södertörn upp en 
imponerande aktivitet och ämnets forskare och lärare har fungerat inom bland annat 
museivärlden, arkiv och i ledande position för den ideella organisationen RFSU. Södertörns 
idéhistoriker har nationellt genomslag i traditionella etermedia liksom i dagstidningar och 
debattidskrifter med stor nationell spridning. Omfattande insatser görs också inom det som 
kallas medborgerlig bildning med framträdanden på politikerveckan i Almedalen, Svenska 
kyrkan, ABF och i en mängd andra sammanhang. Det är naturligtvis svårt att bedöma 
kvaliteten i samverkan, men av de ständigt nya uppdragen att döma bör den hålla en 
genomgående hög eller mycket hög kvalitet. 


Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
Den idéhistoriska forskningens aktuella fokus följer väl de fem strategiska inriktningar som 
valts ut och som redan nämnts. Här är utvecklingspotentialen mycket god. Under några år har 
man dessutom byggt upp goda möjligheter att formulera sig i en sjätte strategisk inriktning 
mot tidigmodernitet. Det gäller insatser av Runefelt och doktoranden Bertilsson i det 
tvärvetenskapliga projektet ”Östersjöregionens akademiska kultur under tidigmodern tid” som 
leds av Sellberg samt på Bohlins, Runefelts, Josephsons och Lettevalls insatser inom andra 
projekt. Det är väl känt inom det historiska fältet att miljöer som idéhistoria vid Södertörns 
högskola, med relativt stor andel externfinansierad forskning, tenderar att bli allt mer 
samtidshistoriska och att det är svårt att upprätthålla forskningskompetens ens om så 
näraliggande historiska tidsperioder som 1900-talets första hälft. Det är därför särskilt 
värdefullt att idéhistorikerna vid Södertörn lyckats bygga upp kompetens inom flera olika 
tidigmoderna teman som akademisk kultur och filosofi exemplifierat med bland annat insatser 
för Hume- och Kant-forskningen. Här borde finnas ytterligare utvecklingspotential. 


Med tanke på Lennerheds projekt ”Abort, politik och medicin” som finansieras av 
Riksbankens jubileumsfond till och med 2016 och behovet av att rekrytera kvinnliga forskare 
och lärare vore det också värt att utreda möjligheterna att inrätta en postdoc-tjänst eller 
biträdande lektorat inom detta fält. Det ges självklart inga garantier för att tjänsten går till en 
kvinnlig sökande, men det finns flera väl kompetenta kvinnor inom det medicinhistoriska 
fältet, i synnerhet de delar som behandlar efterkrigstiden liksom det kvinnomedicinska 
området. Här finns en tydlig möjlighet till förnyelse som bygger på redan existerande 
verksamhet som samtidigt är av strategisk betydelse för att säkerställa kontinuitet och fortsatt 
utveckling inom ämnet. Min bedömning är att en sådan tjänst mycket väl skulle komplettera 
de strategiska inriktningar som redan finns inom idéhistorieämnet vid Södertörns högskola 
och dessutom passa väl med den politiska dimensionen som löper genom samtliga 
inriktningar. 


För en utomstående sakkunnig är det framför allt tre förhållanden inom den idéhistoriska 
forskargruppen som ter lite märkliga och som genom att åtgärdas skulle skapa goda 
möjligheter till förnyelse. För det första är andelen forskarstuderande mycket låg i nationell 
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jämförelse, endast två stycken (varav en anställts i september 2015 enligt självvärderingen) av 
sammanlagt elva anställda lärare, forskare och doktorander. Rekryteringen av en ny doktorand 
vore ett lätt och ekonomiskt försvarbart sätt att något jämna ut förhållandet samtidigt som 
ämnets utvecklingspotential höjs. Detta förhållande ter sig särskilt märkligt med tanke på att 
andra ämnen inom samma institution som historia och etnologi har haft en avsevärt större 
tilldelning av doktorandtjänster utan att en sådan ordning kunnat grundas i förhoppningar om 
bättre uppfyllelse av högskolans övergripande forskningsmål. I alla fall anfördes inga sådana 
skäl vid platsbesöket. Det är alltså mycket angeläget att snarast utlysa två doktorandtjänster i 
idéhistoria. 


För det andra är fördelningen av forskningsresurser inom den idéhistoriska forskargruppen 
osedvanligt ojämn. Här finns en tjänst som uteslutande innehåller forskning samtidigt som 
övriga åtta lärar- och forskartjänster inte har någon forskning alls! Det säger sig självt att ett 
sådant förhållande inte främjar högskolans övergripande forskningsmål att ha forskande lärare 
och forskningsanknytning i all utbildning. För bättre måluppfyllelse bör Södertörns högskola 
se över hur de idéhistoriska forskningsresurserna kan omfördelas bland befintliga 
anställningskategorier. Här finns en uppenbar möjlighet till förnyelse till låg eller ingen 
kostnad. 


Det vore också i högsta grad kvalitetsfrämjande om den så kallade östersjöprofessuren i 
idéhistoria på ett bättre sätt kunde integreras i ämnets verksamhet. Andra liknande 
östersjöprofessurer vid CBEES har på olika sätt kunnat nyttiggöras utanför CBEES till de 
olika ämnenas fromma. I fallet med idéhistoria tycks en sådan överbryggning mellan ämnen 
och CBEES inte ha blivit lika väl utvecklad trots att både tjänsteinnehavaren och 
ämnesrepresentanter gjort försök i sådan riktning. Det är viktigt att framhålla att det här inte 
handlar om någon animositet utan prioriteringar och svårigheter att upprätthålla en planerad 
ordning. Förmodligen handlar det om ett långsiktigt arbete med återkommande samtal och 
avstämningar. 


Övrigt 


Kvaliteten på det idéhistoriska fältet på Södertörn skulle helt säkert kunna höjas ytterligare 
genom att fördela resurser till forskningsutrymme i tjänsten till några eller samtliga 
medarbetare. Det kan ske antingen genom resurstillskott eller genom omfördelning av de 
idéhistoriska forskningsresurserna bland anställningskategorierna. Den höga produktiviteten 
och framgångarna med anslagsansökningar borgar för att det vore mycket väl använda medel 
som ytterligare skulle stärka högskolans förmåga att nå de övergripande forskningsmålen 
2015-2019. I synnerhet gäller det målen om forskande lärare och om ökad andel extern 
forskningsfinansiering. Ytterligare en åtgärd vore att utlysa ytterligare en eller två 
doktorandtjänster i ämnet. Dagens fördelning med nio anställda lärare och forskare samt 
endast två doktorander är inte optimal. En tredje kvalitetshöjande åtgärd vore att inrätta en 
postdoc-tjänst eller ett biträdande lektorat inom det kvinnomedicinhistoriska fältet för att 
stärka en potentiell framtida inriktning. Dessa åtgärder föreslås inte minst mot bakgrund av 
den höga produktivitet som ämnet uppvisar i den bibliometriska analysen. På institutionsnivå 
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vore en viktig åtgärd att inventera och realisera möjligheter att bättre integrera 
östersjöprofessorns i idéhistoria verksamhet med ämnets övriga aktiviteter. 
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Bedömning av ämnet religionsvetenskap 


Professor Peter Nynäs, Åbo Akademi, Finland 


 


Allmän bedömning 


Ämnet religionsvetenskap framstår som en enhetlig och stark forskningsmiljö, en bedömning 
som bekräftas både av det material som förelegat denna granskning och av intervjuerna som 
gjordes i samband med platsbesök.  


Forskningsverksamheten karaktäriseras överlag av både individualitet och samstämmighet 
vad gäller fokus och tyngdpunkter, vilket har skapat en god grund för flexibilitet och 
kreativitet i relation till aktuella samhälleliga och vetenskapliga teman och frågeställningar. 
De här aspekterna, i kombination med den tydliga och breda kompetens som finns vid ämnet, 
är antagligen några av de bakgrundsfaktorer som gör att ämnet religionsvetenskap vid 
Södertörn kan bedömas inta en framträdande plats i ett nationellt och nordiskt perspektiv samt 
därtill ha en relevant synlighet i ett internationellt perspektiv.  


Bland annat ämnets tyngdpunkter visar på dess aktualitet och relevans i relation till den 
internationella forskningsfronten inom religionsvetenskap. Vid sidan av en omfattande och 
intressant forskningsverksamhet inom islam och kristendom samt inom det framväxande 
forskningsintresset för gränsområdet mellan sekularitet och religiositet, finns även 
sammanbindande vetenskapliga teman som är framträdande i den religionsvetenskapliga 
forskningen vid Södertörn.  Här bör för det första nämnas ämnets fokus på samtida 
religiositet. Det är ett tema som speciellt relevant och föremål för växande intresse i ljuset av 
aktuella, globala samt samhälleliga och kulturella trender. Parallellt med detta lyfter ämnet 
även fram en betoning av det som ofta benämns levd religion eller vardagsreligiositet. Den 
här tyngdpunkten kan lätt uppfattas som sekundär eller mindre relevant i förhållande till de 
politiska och samhälleliga konnotationer som religion har idag på den globala arenan. I 
samband med intervjuerna framkom dock att ämnets fokus även motiveras av en aktiv 
medvetenhet om den bredare potential som finns inom detta fält. I en tid av omfattande 
nationell och internationell migration är det på denna nivå som framtida politiskt och 
samhälleligt relevanta identiteter på både individ- och gruppnivå måste sökas. 


Ämnets profil motsvarar med andra ord beställningen på fortsatt forskning och kunskap inom 
flera högaktuella fält. Man kan även hävda att ämnet genom en sådan sammanhållande profil i 
ett nationellt perspektiv intar en unik och viktig position och roll. Det omfattande 
encyklopediska verket Religion i Sverige (red. Svanberg & Westerlund) är ett exempel bland 
flera på hur ämnet med rötter i den här forskningsprofilen möter efterfrågan på relevant 
översiktlitteratur inom religionsvetenskapens fält. Verket är väl erkänt inom skandinaviskt 
intresse för samtida religion och flitigt i användning som referensverk i undervisningen.  


Likaledes är de många arbeten som faller inom ramen för frågor om religion i skola relevanta 
för en pågående diskussion både inom samhälle och vetenskap. Här kan man peka på arbetet 
Barn i religionernas värld (red. Berglund och Gunner 2011). Arbetet är speciellt intressant 
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såtillvida att det för läsaren in i ett bredare perspektiv än mången annan jämförbar bok och 
synliggör barn som subjekt och inte enbart som objekt.  Publicly Funded Islamic education in 
europe and the United States (Berglund 2015) visar hur ämnet även närmar sig likartade 
frågor men genom att ge en viktig översikt över undervisning i islam i ett internationellt 
perspektiv.   


Vill man se en svaghet eller en risk med den nuvarande forskningen kunde den möjligen 
definieras som en alltför dominerande fokus på den svenska kontexten, men här kan man lyfta 
fram monografin Faith and Revivalism in a Nordic Romani Community (Thurfjell 2013) som 
en viktig kontrast. Den synliggör vad som kunde kallas en minoritetsreligiositet, här även för 
en internationell akademisk publik (och det kan tilläggas att boken är utgiven på ett ansett 
akademiskt förlag). Det här aktualiserar möjligheten att utföra relevanta och intressanta 
studier med grund i Sverige men i dialog med en internationell publik. Ämnet har 
förutsättningar att i högre grad satsa på en medveten och fokuserad kompetensutveckling och 
med hjälp av denna skapa en internationellt relevant position och forskningsplattform. 
Grunden finns för detta i och med Södertörns profil, ämnets fokus och de nuvarande 
nätverken ämnet har både inom universitetet och internationellt. Därmed har ändå inte sagts 
att den nuvarande utvecklingen på något sätt skulle vara svag eller problematisk, eller att det 
inte skulle finnas andra potentiella utvecklingsmöjligheter, utan enbart att ämnet framstår som 
en enhetlig och stark forskningsmiljö där ett profilerings- och utvecklingsarbete kunde bära 
ytterligare frukt och skapa grund för en forskningsmiljö som är internationellt erkänd. Ämnet 
är relativt litet och i denna bemärkelse en känslig miljö. Framtida ytterligare rekrytering 
kunde med fördel bidra till och befästa ämnets profil, styrka och framgång. 


Kvaliteten på forskningen 


Även om det antal publikationer som ämnet uppger och de antal som presenteras i den 
bibliometriska analysen inte är helt överensstämmande kan man enkelt konstatera att ämnets 
forskningsmässiga kvalitet i termer av publikationer är övertygande. Till exempel bör man 
notera att under sex-års perioden har ett tjugotal refereegranskade artiklar utgått från ämnet i 
en relativt jämn ström medan övriga artiklar uppgår till närmare hundra. Det här visar att 
ämnet har en aktiv publikationsverksamhet som därtill äger bredd. I viss utsträckning kan man 
härtill skönja en viss inriktning på publicering i tematiskt centrala tidskrifter som ytterligare 
bidrar till synligheten inom det specifika forskningsområdet som t.ex. British Journal of 
Religious Education och Journal of Contemporary Religion. En tydlig produktion av 
antologier och monografier kompletterar verksamheten. Den här bör speciellt 
uppmärksammas med tanke på att möjligheten att uppnå internationell erkänsla inom 
humaniora oftast bygger på en välavvägd balans mellan artiklar, antologier och monografier. 
Härvidlag håller ämnet en god nivå. Det kan vidare konstateras att majoriteten av ämnets 
publikationer faller inom ramen för den profil som ämnet redogör för. Med hänvisning till vad 
som inledningsvis framhölls om det unika och värdefulla i denna profil och ämnets 
forskningsmässiga tyngdpunkter bör det här ses om en garanti för ämnets kvalitet i forskning 
vid sidan av kvantitativa mått. 
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Om ämnets kvalitet vittnar också omfattningen externt finansierade projekt liksom de 
inriktningar som här kan identifieras. Ett exempel här de forskningsprojekt och tillhörande 
publikationer som riktar in sig på det baltiska området och östeuropa. Vid sidan av att detta 
utgör ett speciellt intresse för Södertörn högskola i allmänhet kan man med fog konstatera att 
forskning i samtida religion i östeuropa och det baltiska området representerar ett viktigt 
framväxande internationellt forskningsfält för religionsvetenskapen. Dels finns tydliga 
kunskapsluckor i detta område vad gäller samtida religion och livsåskådning, dels betraktas 
forskning i relation till dessa områden som ett möjligt och relevant korrektiv till de rådande 
teoretiska perspektiv inom religionsvetenskapen som nu intar en alltför dominerande plats in i 
den internationella diskussionen.  Ett annat område som visar på ämnets kvalitet är dess 
bidrag till frågor om gränsområdet mellan sekularitet och religion, ett område inom vilket 
ämnet den allra senaste tiden kunnat uppvisa intressanta resultat i ett internationellt 
perspektiv. Här kan nämnas t.ex. verken Mystik och Andlighet (red. Sorgenfrei 2013) samt 
Helig hälsa (red. Moberg och Ståhle) som lyfter fram alternativa andligheter i en svensk 
kontext. Härtill jag vill även peka på andra viktiga arbeten så som doktorsavhandlingen Living 
Simulaneity (af Burén 2015) och Det gudlösa folket (Thurfjell 2015). Vid sidan av att 
problematisera den ’svenska religiösa identiteten’ lyckas de sistnämnda väl i att bidra till en 
nyskapande konceptualisering av religiositet i vår samtid.  


En fråga kan dock väckas på denna punkt. Möjligen kan man inom ämnets iaktta en 
förskjutning mot vissa teman (ex. islam) genom vilken andra teman tycks i viss mån förlora 
relevans (ex. samtida kristendom/pentekostalism). Om det här är en medveten strategi från 
ämnets sida eller en utveckling som automatiskt har följt av en dynamisk utveckling och 
förändringar i personalen framgår inte. I linje med vad som konstaterades inledningsvis visar 
även det här att frågan om framtida fokus och profilering är en fråga som ämnet med 
utgångspunkt i sin nuvarande styrka med fördel kunde bearbeta aktivt. Frågan kunde också 
beaktas i samband med framtida rekrytering. Med hänvisning till övriga styrkor som noteras i 
denna bedömning kan man konstatera att möjligheterna att utveckla och förstärka den 
forskningsmässigt goda utvecklingen vid ämnet är ovanligt goda.   


Balansen mellan refereegranskade artiklar och övriga artiklar kan anses vara relativt normal 
för ämnet, och det totala antalet vittnar onekligen om en aktiv forskningsmiljö. Den variation 
mellan individuella insatser på olika fronter kan inte bedömas som problematisk utan bör ses 
som en förutsättning för en dynamisk utveckling. Trots detta finns även utrymme för några 
kritiska kommentarer vad gäller frågan om kvalitet. Det finns möjligen utrymme för 
ytterligare förstärkning av de refereegranskade artiklarnas antal samt en tydligare inriktning 
på publikationer i internationella tidskrifter. Med andra ord kan ämnet möjligen ytterligare 
överväga sin produktionsstrategi i relation till de pågående och framtida projekten. För att 
höja kvaliteten kunde man i högre grad även reflektera över skillnaden mellan akademiska 
och mera populära arbeten, även om bristen på obundna professionella akademiska förlag på 
svenska bidrar onekligen till detta problem vad gäller svenskspråkig produktion.  
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Forskningsmiljö  


Forskningsmiljön bygger på en god balans mellan totalt lite över tio äldre och yngre forskare 
och den tycks i hög grad karaktäriseras av ett väl utvecklat och dynamiskt samarbete. Det här 
syns bland annat syns i gemensamma publikationer och projektansökningar. Vid sidan av 
ämnets tydliga roll inom lärarutbildningen framgår även på olika sätt att ämnet är proaktivt 
vad gäller internt samarbete inom högskolan och aktivt söker och initierar nya och kreativa 
idéer och möjligheter som går utöver etablerade ämnesmässiga och vetenskapliga gränser. 
Ämnet har genom externt finansierade projekt härtill lyckats rekrytera ett flertal doktorander 
av vilka vissa även har nått internationell uppmärksamhet t.ex. i form av pris så som för 
avhandlingen Piety, Intimacy ans Mobiliy (Moberg 2013).  


De här observationerna indikerar tillsammans att det inom ämnet finns ett väl fungerande 
ledarskap som motsvarar de specifika och höga krav som ställs på en kunskapsorganisation. 
De visar vidare att det finns en kreativ dynamik och utveckling inom ämnet som kan och bör 
förstärkas och som kan gagna Södertörn högskola på flera sätt. Ämnet representerar i nordisk 
jämförelse en unik och stark forskningsmiljö med stor tillväxtpotential.  


Ur det här perspektivet är bristen på resurser för forskning inom befattningar eller 
motsvarande resursering uppseendeväckande. Den utgör en uppenbar risk med tanke på 
ämnets framtida produktivitet och synlighet. För att uppnå en hållbar utveckling bör styrkorna 
vid ämnet således även garanteras i form av tillräckliga, riktade resurser till ämnet. 
Otillräckliga forskningsresurser underminerar även framtida forskningsmässig autonomi och 
omöjliggör ett målmedvetet ledarskap inom ämnet. Det här urholkar ämnets möjligheter till en 
fortsatt aktiv strävan att garantera och utveckla ämnets profilering i relation till den 
internationella forskningsfronten.  


Nätverk och samarbeten 


Vad gäller frågan om internationella och nationella nätverk har ämnet religionsvetenskap vid 
Södertörn intagit en tydlig och ovanligt framträdande position. Om det här vittnar i första 
hand det faktum att många anställda vid sidan av diverse omfattande forskningssamarbeten 
och -nätverk har haft eller innehar betydande positioner i relevanta nationella och 
internationella vetenskapssamfund. Med relevanta avses här både att samfunden är av 
betydelse för ämnets egen dynamiska utveckling och att samfunden är av betydelse för hur 
den nationella och internationella forskningshorisonten utvecklas. Bland dessa kan speciellt 
nämnas EASR och IAHR som båda är centrala plattformar för internationellt samarbete inom 
religionsvetenskap. Ämnet religionsvetenskap vid Södertörn skall således betraktas som en 
viktig aktör inom både nordisk, europeisk och internationell religionsvetenskap.    


Ämnet har även lyckats knyta till sig ett nätverk av individuella forskare med vilka samarbetet 
är väl etablerat och upprätthåller olika former av utbytesavtal.  Som ett resultat av det här har 
ämnet agerat värd för en rad konferenser, seminarier och workshops som bidragit till deras 
synlighet både nationellt och internationellt. Ämnet har även en stark profil vad gäller frågan 
om samverkan med det omgivande samhället. Till exempel har ämnet en tydlig synlighet 
inom media och representerar en betydande opinionsbildare i Sverige.  Vill man peka på 
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potentiella utvecklingsmöjligheter i relation till den internationella arenan väcks i första hand 
frågan om huruvida det är aktuellt och relevant att initiera mera långsiktiga samarbeten inom 
doktorandutbildningen t.ex. i form av ramavtal för double degree verksamhet. Det här kunde 
ytterliga gynna deras forskningsprofil och bidra till ämnets styrkor men förutsätter även riktad 
resursering.  


Framtida möjligheter och utvecklingspotential 


Ovan har det på olika sätt framgått att ämnet religionsvetenskap vid Södertörn skall betraktas 
som en stark forskningsmiljö med mycket god verksamhet överlag. Ämnet är starkt i termer 
av produktivitet, kvalitet och nätverk. Ämnet har därför en framträdande position i ett 
nationellt och nordiskt perspektiv och det finns inga orsaker att tro att den positiva 
utvecklingen skulle avstanna. Här finns med andra ord en god forskningsmässig plattform 
vars internationella position borde ges möjligheter att utvecklas och förstärkas.  Högskolans 
fokus på östeuropa och det baltiska området är en faktor som för ämnets religionsvetenskap 
del i framtiden kan ge ytterligare utdelning och erkänsla i ett internationellt perspektiv.  Den 
kan vara en strategisk resurs för ämnet.  


Högskolan bör vara uppmärksam på att en sådan potentiell utveckling bygger på vissa 
förutsättningar. Dels kan en fortsatt stark utveckling gynnas av en mera målmedveten 
profileringsprocess genom vilken både ämnets forskningsstrategi och publikationsstrategi 
aktivt utvecklas ytterligare utan att ämnets dynamiska och kreativa karaktär för den skull 
riskeras, dels förutsätter en fortsatt stark utveckling även att ämnets kompetensmässiga bredd, 
forskningsmässiga autonomi garanteras på lång sikt genom resursallokering. Likaså bör dessa 
aspekter säkerställas genom framtida genomtänkt rekrytering. Internationell rekrytering kunde 
med övervägas och forskningsmiljön vid ämnet skulle med stor sannolikhet betraktas som 
attraktiv såtillvida den i ett internationellt perspektiv är tillräckligt resursstark. 
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Södertörns högskola 
Forskningsutvärdering 2015 – Naturvetenskap och Teknik  
 


Medverkande i utvärderingspanelen: Semida Silveira, Ragnar Elmgren och Lena Trojer 


Sammanfattning 


Under hösten 2015 genomfördes på uppdrag av Södertörns Högskolan (SH) en 
forskningsutvärdering av områdena Miljövetenskap (MV) med associerad övrig 
naturvetenskap och Medieteknik (MT) vid Institutionen för Naturvetenskap/Teknik (NMT). 
Utvärderingen utfördes av en expertpanel bestående av sakkunniga inom de granskade 
områdena. Inför utvärderingen har panelen fått ta del av bakgrundsmaterial bestående av bl.a. 
nyckeltal om personal och ekonomi, publikationer, bibliometrisk analys, självvärdering mm. 
Panelen har också genomfört ett platsbesök 29 och 30 september 2015 och fått tillfälle att 
träffa ledningen på SH, forskare inom programmen samt representanter för Östersjöstiftelsen.  


Panelen kunde konstatera att det inom institutionen finns ett stort engagemang och en stark 
vilja att vidareutveckla forskningen inom sina ämnen vid SH. NMT är en viktig del av SH, 
om än en mindre del av den totala verksamheten. Programmen för miljövetenskap och 
medieteknik är väl integrerade i SH inom både grundutbildning och forskning. 
Miljövetenskap har examinationsrätt för forskarutbildning, vilket anses positivt för utveckling 
av forskning och forskarkarriär inom SH. Området kan relatera sin forskning till Östersjö-
området vilket är ett krav för finansiering via Östersjöstiftelsen. Medieteknik saknar 
examinationsrätt för forskarutbildning och måste registrera sina forskarstuderande vid andra 
universitet. Forskningen inom Medieteknik är inte geografiskt bunden, vilket försvårar 
finansiering via Östersjöstiftelsen, men detta kompenseras väl genom annan 
externfinansiering. 


Utvärderingspanelen anser att SH:s ledning bör fortsätta stärka Miljövetenskap med 
associerad naturvetenskap och Medieteknik så att en bättre balans erhålls inom forskningen 
vid SH. Ledningens stöd kommer att vara avgörande för utveckling av de möjligheter som 
finns inom MV och MT vid Södertörns Högskolan. 


Vidare är utvärderingspanelen enig om följande huvudrekommendationer till SH:s ledning.  


• Miljövetenskap bör tillsammans med övrig naturvetenskap utarbeta en tydlig vision för 
vad man vill uppnå. Som en del i detta bör hänsyn tas till globala, nationella och regionala 
forskningsagendor för att uppnå genomslag. Det samma gäller Medieteknik som bör 
fortsätta utveckla sin egen medietekniska forskningsprofil för att hävda sig bättre i 
konkurrens och undvika att bli betraktad som ett stödämne. 


• Tvärvetenskaplighet bör prioriteras och främjas via befintliga och nya plattformar. Till 
exempel kan formatet för BEEGS förbättras för att forskarskolan ska vara en naturlig och 
kreativ mötesplats där gemensamma projekt frodas inom SH. Bland annat kan 
gemensamma samhällutmaningar och metodologiska frågor förena olika ämnesintressen.  
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• Diversifiering av finansieringskällor är nödvändigt för att möjliggöra bredning av 
forskningsinsatser utöver Östersjö- och Östeuropaområdet, och bättre synliggöra SH:s 
forskning. MT har delvis lyckats med det men möjligheter finns att utveckla större projekt 
inom konsortier med flera aktörer och finansiärer. Incitament och stöd bör skapas för 
detta. Forskningskvalitet som möjliggör bidrag från forskningsråden och en delvis 
frigörelse från den geografiska bindningen till Östersjö- och Östeuropaområdet bör 
ständigt eftersträvas. 


• Forskarmiljöer kan förstärkas med en bättre integrering av utbildning och forskning. För 
MT är en lösning kring examinationsrätten viktig att uppnå och därför bör ett arbete kring 
detta inledas. Karriärvägarna bör bli tydligare för att tillvarata de forskarkrafter som finns 
och garantera fakultetsutveckling och kontinuitet. Internationalisering bör förstärkas med 
strategiskt samarbete med andra högskolor och institutioner i Östersjö- och 
Östeuropaområdet. Detta kommer att bidra till att bättre synliggöra SH:s forskning. 


• Karriärvägar och möjligheter bör förtydligas. Förstärkning av befintliga grupper och 
inriktningar bör gå före etablering av helt nya inriktningar som bara företräds av enstaka 
forskare. I samband med att vägval görs på strategiskt nivå bör jämställdhet eftersträvas 
på alla nivåer enligt riktlinjer som finns inom högskolor i Sverige. Ett mål om minst 20 % 
forskning i alla tjänster bör eftersträvas.  
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BEEGS Baltic and Eastern European Graduate School 
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Södertörns högskola 
Forskningsutvärdering 2015 – Naturvetenskap och Teknik 2009-2015 
 


1. Bakgrund om uppdraget 


Denna rapport är resultatet av en forskarutvärdering vid Södertörns högskola (SH).  Den 
gäller främst områdena Miljövetenskap (MV) och Medieteknik (MT) som genomfört 
självvärderingar till underlag för utvärderingen. Gränsdragningen mellan miljövetenskap och 
övrig naturvetenskap har dock varit otydlig, exempelvis vad gäller de särskilt utvalda 
publikationerna, och därför berör vi där underlag funnits även övrig naturvetenskap. De 
utvärderade forskningsområdena ingår i Institutionen för naturvetenskap och teknik (NMT) 
vid SH. Utvärderingen utfördes av en expertpanel, och fokuserade på forskningsproduktion 
mellan 2009 och 2014. Utvärderingen ingår i en omfattande utvärdering av all forskning på 
Södertörns högskola (Södertörn Evaluation of Research 2015 - SER2015). Ordförande i 
styrgruppen för forskningsutvärderingen för SH var Professor Mats Grahn, som även var 
kontaktperson mellan utvärderarna och SH. 


 


Uppdragets syfte har beskrivits enligt följande. 


Det främsta syftet med en utvärdering av Södertörns högskolas forskning är att uppnå en 
ökad kunskap om den egna forskningen samt förståelse för dess villkor. Utvärderingen ska 
även bidra till kunskap om den interna balansen mellan utbildnings- och 
forskningsverksamheten. I övrigt ska forskningsutvärderingen:  


• Mäta omfattning och kvalitet på forskning publicerad under perioden 2009 till 2014 
(inklusive forskningssamverkan) inom högskolan.  


• Identifiera områden med potential och möjlighet för utveckling.  


• Bidra till att stärka högskolans forskning och ge underlag för beslut om framtida 
strategier.  


 


Under förarbetet hade ordförandena för flera paneler ett sammanträde vid SH den 2015-06-02 
då uppdraget diskuterades och en första presentation av verksamheten gjordes (ex. nyckeltal 
om personal och ekonomi, inriktningar, mm). Vid detta tillfälle diskuterades också kriterier 
för betygsnivåer.  


Som en del av utvärderingsprocessen genomfördes ett platsbesök 29 och 30 september 2015, 
då panelen fick träffa ledningen, forskare samt representanter för Östersjöstiftelsen. 
Dagordningen för dessa två tillfällen är Bilaga 1a och 1b. Vid besöket kunde panelen ställa 
frågor samt ha en dialog kring förutsättningar, begränsningar och möjligheter för forskning 
och forskarutbildning vid SH.  
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Som underlag för panelernas arbete har följande information funnits tillgänglig i portalen i 
Coordinator: 


• Självvärderingar för MV och MT  


• Bibliometriska analyser för berörda ämnen (MT, MV samt övrig naturvetenskap) 


• Ett urval publikationer som ansågs representativa (förslagna av institutionen) 


• CV för flertalet forskare vid NMT 


• Publikationslista 2009-2014 


• Ansökan om rätten att utfärda examen på forskarnivå inom området 
Miljövetenskapliga studier. 


• Utvärdering av Östersjöstiftelsen (KVA) 


• Flera utvärderingar gjorda av Technopolis på uppdrag av Östersjöstiftelsen (bl.a 
Röster om Östersjöstiftelsen, Utvärdering av BEEGS, Resultat av Östersjöstiftelsens 
forskningsfinansiering) 


2. Om utvärderarna 


Sakkunniga och ansvariga för denna utvärdering är:  


Professor Ragnar Elmgren, Stockholms Universitet (sakkunnig inom miljövetenskap; 
ragnar.elmgren@su.se)  


Professor Semida Silveira, Kungliga Tekniska Högskolan (sakkunnig inom miljövetenskap 
och ordförande i panelen; semida.silveira@energy.kth.se) 


Professor Lena Trojer, Blekinge Tekniska Högskola (sakkunnig inom medieteknik; 
lena.trojer@bth.se)  


Utvärderarna var införstådda med att utvärderingen främst syftade till att förstärka 
utvecklingen av forskning inom miljövetenskap och medieteknik vid SH. Utvärderingen görs 
relaterat till de mål, som finns för SH och de utvärderade forskarområdena, samt 
förutsättningarna för forskning inom dessa områden inom SH samt i Sverige och Europa.  
Därför står de interna faktorerna och förutsättningarna i centrum, medan jämförelser med 
andra lärosäten ligger utanför denna utvärdering.   


3. Rapportens struktur 


Som en följd av målet, förslag från Styrgruppen för forskningsutvärdering, bearbetning av 
tillgängligt material samt diskussioner vid platsbesöket, har panelen valt att strukturera denna 
rapport enligt följande. I avsnitt 4 anges en allmän bedömning av förutsättningar för forskning 
inom NMT på SH. Därefter görs en separat utvärdering av MV och MT med avseende på 
följande aspekter: (a) allmän bedömning av ämnesområdet; (b) kvaliteten på forskningen; (c) 
forskningsmiljö och infrastruktur; (d) nätverk och samarbeten; (e) framtida möjligheter och 
utvecklingspotential. Denna utvärdering inkluderar en SWOT-analys (SWOT = Strengths, 
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Weaknesses, Opportunities and Threats) i den allmänna bedömningen av respektive område, 
där styrkor, svagheter, möjligheter och risker identifieras. I avsnitt 7 ger panelen sina 
rekommendationer för att stärka forskningskvaliteten i ämnena MV och MT vid SH.  


4. Allmän bedömning av förutsättningar för MV och MT inom SH 


SH är en ung högskola som redan hunnit etablera sig inom både utbildning och forskning. 
Som helhet är SHs profilering starkt knuten till dess dominerande forskningsfinansiering 
genom Östersjöstiftelsen (ÖS). Denna har till uppgift att stödja forskning inom Östersjö- och 
Östeuropaområdet vid SH. NMT är en mindre del av SH, vilket har historiska förklaringar. 
Inom NMT finns flera ämnesområden, där MV och MT är de största. Det finns ett stort 
engagemang bland forskarna verksamma inom dessa inriktningar och en ambition bland både 
forskare och ledning att bibehålla och utveckla MV och MT som viktiga delar av utbildning 
och forskning på SH. Detta krävs för att uppnå det uttalade målet att all utbildning man 
erbjuder ska ha forskningsanknytning. 


Östersjöstiftelsen(ÖS)1 har varit huvudfinansiär för forskningen vid SH sedan högskolan 
grundades. Detta säkerställer grundfinansieringen för SH, men medför också krav på 
förankring av verksamheten inom Östersjöregionen. Dessa två faktorer gör det naturligt för 
forskarna att söka finansiering hos ÖS, där de har större chans att lyckas med en ansökan än 
hos andra finansiärer. Detta är rationellt ur forskarnas perspektiv inte minst med tanke på den 
begränsade tid som finns för att förbereda ansökningar. Samtidigt medför det begränsningar 
framför allt i två avseenden. 


Den första begränsningen är att merparten av forskningen blir fokuserad på Östersjöregionen. 
Detta ger naturligtvis möjlighet till att skapa en specialiserad och mångvetenskaplig 
forskningsmiljö. Men det kan också begränsa mångfalden i forskningen och leda till att 
forskarnätverket begränsas till närområdet. Detta i sin tur kan medföra att forskarna inte i 
önskvärd utsträckning tar del av forskning som sker i andra regioner och forskarmiljöer och 
som kan ha relevans för Östersjöregionen. Det begränsar också spridningen av kunskap som 
skapas vid SH och i regionen som kan vara relevant för andra regioner i världen eller för 
internationellt och multilateralt samarbete. Ytterst påverkar detta det eftersträvade målet att 
göra SH till ett starkt och självklart nav för forskning och kunskap kring Östersjöregionen.  


Den andra begränsningen är att fokuseringen på en dominerande finansieringskälla gör SH 
osynlig för andra finansiärer och forskare. Ansökningsförfarandet exponerar forskarna och 
forskarmiljöer för forskarsamhället, vilket kan leda till nya samarbeten och tillfällen för 
spridning av forskningsresultat. SH får färre kanaler för att synliggöra sin forskning om de 
flesta ansökningarna bara går till ÖS. Det innebär också att den forskning som bedrivs inom 
SH inte utsätts för direkt konkurrens från andra forskarmiljöer. Mest effekt när det gäller 
synliggörande har EU-projekt, där ett konsortium är ofta ett krav för finansiering. Det finns 


1 Vi noterade i underlagsmaterialet att KVA vid sin senaste granskning av Östersjöstiftelsen föreslog en 
permutering av stiftelseurkunden, vilket skulle minska forskningsmedlen vid SH. Vid platsbesöket sades att detta 
för närvarande inte är aktuellt, varför vi utgått från status quo i vår bedömning. 
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därför anledning att fundera på strategier för att motivera SHs forskare att söka finansiering i 
andra vetenskapsråd både nationellt och internationellt.  


Vi noterar att MT redan lyckats diversifiera sina finansieringskällor då koppling till 
Östersjöregionen inte alltid förefaller relevant i de forskningsområden som är av intresse för 
forskarna i MT. Det förstärker deras förmåga att hävda sig i bredare sammanhang, vilket är 
mycket positivt då forskningsämnet inte är bunden till närregionen. 


Det är också viktigt att överväga i vilken utsträckning forskning kring andra regioner kan 
bidra till den huvudinriktning som finns kring Östersjöregionen och Östeuropa. Utveckling av 
metoder och tillämpning av kunskap som härstammar från Östersjöregionen i andra regioner i 
världen kan hjälpa till att göra forskning från SH mer känd internationellt. 


Forskarutbildning är också en viktig faktor för synliggörande av SH forskning. MV har fått 
examinationsrätt i forskarutbildningen vilket är positivt och bekräftar den mognad som SHs 
forskning i MV har uppnått. Detta har öppnat nya möjligheter för SHs forskare som nu kan 
hävda sig bland andra forskarutbildningar. MT saknar fortfarande examinationsrätt. Vi 
bedömer att forskningsmiljön för MT är av tillräckligt omfattning och kvalitet vad gäller 
handledning för att starta en process som kan leda till examinationsrätt för forskarutbildning. 
Utmaningen för SH ligger i hur detta ska kunna genomföras i någorlunda närtid. Förslag på 
lösningar återfinns ovan under Forskningsutvärdering - MT / forskarutbildning. 


5. Forskningsutvärdering – Miljövetenskap (MV) 


Allmän bedömning av ämnesområdet  
Bedömningen omfattar miljövetenskap (MV) och i viss utsträckning även associerad övrig 
naturvetenskap vid institutionen för natur, miljö och teknik (NMT). Ämnet MV vid SH fick 
2010 rätt till egen forskarutbildning. Tidigare var doktorander anställda vid högskolan 
antagna till forskarutbildning vid andra lärosäten (11 blev doktorer under 2009-2014). Vid 
tiden för platsbesöket hade MV enligt det underlag vi fått 9 disputerade anställda, varav 8 tills 
vidare. En forskargrupp av denna storlek kan givetvis bara täcka en mindre del av ämnets 
stora bredd. Övrig naturvetenskap vid institutionen hade 11 disputerade och tillsvidare 
anställda, och samverkar i betydande utsträckning med MV. Forskarnas genomsnittliga 
forskningstid var betydligt högre (ca 55 %) inom MV än inom övrig naturvetenskap (ca 20 %) 
och miljö och turism (ca 15 %). 


Styrkor 
MV är i dag en etablerad del av NMT och det finns en tydlig ambition att utveckla 
inriktningen vidare. Man har lyckats bygga upp en historik med internationella publikationer 
och har redan hunnit examinera ett antal doktorander. Tidigare samarbetade MV med andra 
universitet, där doktoranderna var inskrivna. Idag finns egen handledarkapacitet och MV kan 
examinera sina egna doktorander vilket banar väg för vidare utveckling av de valda tematiska 
områdena. Att ha examinationsrätt är också positivt för meritering av forskarna inom MV 
eftersom de kan vara huvudhandledare och därmed stärka sin kompetens och karriär.  
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Generellt sett håller forskningen inom MV och associerad övrig naturvetenskap vid SH bra 
kvalitet, inom några delområden mycket bra, och publiceras i goda tidskrifter inom berörda 
forskningsfält. Övrig naturvetenskap har dock en lägre publiceringstakt och en högre andel 
publiceringar i olika svenskspråkiga tidskrifter och rapporter. Flertalet forskare deltar i 
internationella samarbeten, bland annat inom EU-forskning eller konventionsarbete. 
Forskningen utnyttjas också i undervisningen vid högskolan. Stödet från Östersjöstiftelsen, 
som har klart högre beviljningsgrad än nationella forskningsråd och EUs forsknings-
finansieringsorgan och där enbart forskare från SH kan söka, är en viktig styrka.  


Svagheter 
NMT är en liten del av SH, jämfört med humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Denna obalans är en nackdel för SHs profilering och för NMT på grund av den interna 
konkurrensen om forskningsmedel från ÖS. En uppenbar svaghet är att samarbetet inom 
högskolan och även inom institutionen är relativt begränsat.  En del forskare verkar helt sakna 
forskningssamarbete inom högskolan, andra är del av en liten grupp på två till tre lärare som 
samarbetar.  Man samarbetar i stället med forskare inom den egna specialiteten vid andra 
lärosäten, inte sällan där man en gång disputerade. Vi fick intrycket att man vid rekryteringar 
inte tillräckligt starkt beaktat behovet av att skapa forskningssamverkan inom institution och 
lärosäte eller förstärka befintliga ämnesområden. Istället verkar intresse finnas att skaffa 
kompetens i nya ämnen.  


Finansieringsmöjligheten via Östersjöstiftelsen har skapat en geografisk koncentration på 
Östersjö- och Östeuropaområdet, vilket som regel inte gör det lättare att få ett brett genomslag 
för forskningen. Antalet publiceringar i topptidskrifter är begränsat. Liksom vid många andra 
lärosäten saknar flertalet lärare garanterad forskningstid i sin tjänst, vilket delvis kan förklara 
publiceringsbilden och knappast är en fördel när högskolan ska rekrytera nya lärare.  


Möjligheter 
MV verkar inom ett antal tematiska områden som är intressanta och aktuella. Det innebär att 
det finns möjlighet att söka stöd hos forskningsfinansiärer utan geografiska begränsningar, 
vilket öppnar för arbete i andra regioner. Detta har i viss mån skett, men i begränsad 
utsträckning. Med tanke på studentsrekryteringsbasen borde bland annat forskning som berör 
utvecklingsländer kunna förstärkas. 


Formellt finns samarbeten mellan MV, övrig naturvetenskap och andra institutioner via 
BEEGS. Det mesta samarbetet sker dock inom NMT. Det finns emellertid en outnyttjad 
potential för fruktbärande samarbeten både inom SH och NMT. Då det visat sig svårt att 
etablera samarbete över institutionsgränserna har NMT i stället skaffat sig intern kompetens 
inom samhällsvetenskap. Sannolikt behövs ytterligare incitament för att främja 
tvärvetenskaplig forskning. 


Vi saknade en tydlig vision som ger MV och övrig naturvetenskap vid SH ett gemensamt mål 
att sträva mot, både i det dagliga arbetet och vid nyrekryteringar, något som också själv-
värderingen anger som önskvärt.  
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Östersjöstiftelsen borde i högre utsträckning kunna användas som språngbräda för att söka 
stöd även hos andra finansiärer genom att göra det möjligt att bättre förbereda ansökningarna. 
Det är inte ovanligt med flera finansieringskällor för samarbetsprojekt och olika lösningar kan 
hittas för att möjliggöra större projekt och bredare samarbete med institutioner utanför SH. 


Risker 
Det finns risk att de interna resurserna inte räcker till för att få tillräckligt genomslag inom 
alla tematiska områden som ryms inom ämnet och som MV försöker täcka. Det krävs en 
tydlig strategi om man ska kunna bygga upp en stark forskningsmiljö som kan konkurrera 
med andra högskolor i Sverige och Europa samt få genomslag. 


De relativt goda möjligheterna till finansiering via Östersjöstiftelsen är inte enbart en 
välsignelse, utan medför också risken att forskarna nöjer sig med denna finansiering och inte 
satsar fullt ut på finansieringskällor utan geografiska begränsningar. För samarbete med andra 
lärosäten är det en begränsning att Östersjöstiftelsen inte bara kräver att den huvudsökande 
skall vara anställd vid SH, utan även alla andra som avses få lön från ett projekt. I något fall 
har man också upplevt att Östersjöfondens utvärderare saknat önskvärd tvärvetenskaplig 
kompetens. 


Om man vid pågående och planerade nyrekryteringar inte lyckas anställa forskare som är 
inriktade mot samarbete inom NMT kan en långvarig låsning i ett sämre fungerande tillstånd 
uppstå. Då fem av åtta av de i dag tillsvidareanställda lärarna i MV pensioneras om 13-18 år 
(pension vid 67) hade det varit önskvärt att utlysa någon av de nya tjänsterna på nivån 
biträdande lektorat för att få in yngre lärare. Vi fick intrycket att detta inte varit möjligt då en 
sådan tjänst måste innehålla en huvuddel forskningstid under de första fyra åren, och 
resurserna för detta saknas.  


Kvaliteten på forskningen 


Kvalitet 
En tydlig styrka i MV är att forskarna har lyckats publicera internationellt. Flera publikationer 
finns i högrankade tidskrifter. De har ofta flera författare utöver forskaren från MV. 
Samarbete förekommer med andra forskare från både svenska och utländska universitet samt 
icke-akademiska organisationer. Den största andel publikationer är tidskriftsartiklar på 
engelska vilket innebär att materialet når en stor internationell publik. Det visar att MVs 
forskning kan hävda sig i ett internationellt sammanhang.   


Baserat på de 16 särskilt utvalda publikationerna i underlaget som vi kunnat bedöma är 
kvaliteten på forskningen generellt bra, men oftast pålitlig och solid snarare än nyskapande. 
Vi noterade att bara några få av uppsatserna var av fakultetsöverskridande karaktär, trots 
tonvikten på sådan forskning i SHs forskningsprofil. Vi fann ett par ekotoxikologiska 
uppsatser mindre övertygande, vilket förvånade med tanke på att området har flera seniora 
medarbetare vid NMT, och haft ett mycket stort anslag från Östersjöstiftelsen. Forskningen 
inom flera delområden är dock internationellt väl förankrad.  Att man lyckades övertyga 
International Ocean Discovery Program att borra i Östersjön var en remarkabel framgång, och 
även inom EU-forskning har man lyckats relativt väl.   
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Tillämpbarhet 
Forskningen är i huvudsak av akademisk karaktär och därmed ett bidrag till kunskaps-
uppbyggnad snarare än direkt lämpad som underlag för beslutsfattande. Undantag finns, till 
exempel i beskrivningen av konventionsarbetet för internationell sjöfart inom International 
Maritime Organization, där direkt tillämpbara rekommendationer givits.  


Cirka 20 % av publikationerna är i högrankade internationella tidskrifter. Det är svårt att 
urskilja en tydlig profil från den lista vi har fått ta del av. Citeringsfrekvensen kunde vara 
bättre bland annat med tanke på att flera författare från olika miljöer är involverade, vilket 
brukar ge fler citeringar.  


Flertalet av forskarna verkar ha engagerat sig i seminarier, radioprogram, konferenser och 
andra former av aktiviteter för att sprida forskningsresultat, vilket är positivt. Dessutom 
medverkar i stort sett alla forskarna i undervisningen. Med tanke på profilen inom MV borde 
utrymme finnas för att uppnå större samhällelig forskningsnytta. Bland annat kan uppbyggnad 
av samarbete i konsortier med näringslivet rekommenderas. 


Nytänkande och originalitet 
Vi tyckte oss se att forskarna efter rekrytering till SH ofta fortsatte den forskning de tidigare 
bedrivit, och nysatsningar inom områden som uppmärksammats mer i sen tid var relativt få. 
Till undantagen hör metagenomforskningen om Östersjöns prokaryoter samt det 
tvärvetenskapliga projektet om ”environmental risk governance”. Det senare innehöll ett 
nytänkande över fakultetsgränser och båda lyckades erhålla förstärkning genom bidrag från 
EU. Frånvaron av klimatforskning och forskning om havets försurning var däremot 
anmärkningsvärd. 


Klimatfrågan är en de största utmaningarna inom miljöområdet. Den påverkar miljön och 
samhället på många olika sätt och det finns stort behov av anpassning till de förändringar som 
anses oundvikliga. Det är olyckligt att frågan verkar vara helt bortvald när den ändå passar väl 
in i forskningsprofilen, till exempel ”governance”. Hur kan man exempelvis tänka sig en bra 
miljöstyrning när klimatfrågan görs osynlig? Och hur ska styrning för att hantera en så 
omfattande fråga utformas? Klimatfrågan lämpar sig mycket väl för tvärvetenskaplig 
forskning. 


Samarbete mellan MV och andra institutioner är fullt möjligt inom den forskningsprofil som 
enheten har valt. Det skapar också möjlighet för publikationer via flera kanaler och tidskrifter. 
Det finns redan en publikationskultur inom fakulteten som det går att bygga vidare på. Men 
det behövs också en strategi för att uppnå effekt av forskningen i samhället. Utan en god 
strategi kommer inte forskningen att nå det genomslag som eftersträvas. Det kommer inte att 
räcka för forskarna att fortsätta publicera internationellt. Det krävs också en strategi för att 
uppnå effekt som går hand i hand med strategiska val kring vilka områden som SH vill satsa 
på för att nå spetskompetens.  


Forskningsmiljö och infrastruktur 
Vi uppfattar den intellektuella forskningsmiljön som bra, med ett positivt diskussionsklimat 
och en strävan att fördjupa samarbetet inom institutionen. Såväl självvärderingen som 
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diskussionerna vid platsbesöket visade att man var väl medveten om de egna svagheterna 
likaväl som styrkorna. Vi saknade samarbeten med övriga institutioner vid SH, inom 
exempelvis samhällsvetenskap och historia. För att skapa förutsättningar för detta i samband 
med framtida rekryteringar kan ett engagemang från högskoleledningen vara nödvändigt.  


Mångvetenskaplighet är en av ledstjärnorna vid SH, men för att söka åstadkomma detta har 
man vid MV valt att anställa egna samhällsvetare, trots att samhällsvetenskap och humaniora 
är starkt representerade vid högskolan. Vi noterade också att medan man hade några post-
doktorer och flera lektorer och professorer så saknades mellannivån biträdande lektor, vilket 
kan medföra problem när många seniora forskare pensioneras under 2028-2033. 


MV vid SH har enligt uppgifter i självvärderingen totalt sett erhållit ganska stora externa 
bidrag, drygt 100 miljoner under 2009-2014, med Östersjöstiftelsen som helt dominerande 
bidragsgivare (ca 84 %). Detta har medfört en så stark koncentration av forskningen till 
Östersjön och Östeuropa att det kan ha bidragit till att man haft svårt att konkurrera hos andra 
bidragsgivare. Bara knappt 6 % av de externa medlen kom från forskningsråden VR och 
Formas, knappt 8 % från EU (inklusive Bonus). 


För närvarande pågår rekrytering av tre lektorer i MV, och vi noterade med tillfredsställelse 
att de garanteras 20 % forskning under sina första tre år vid SH. Vi försäkrades att ämnes-
beskrivningarna utformats för att skapa förutsättningar för framtida samarbete inom 
institutionen, samtidigt som de avser att tillföra nya kompetensområden. Vidare pågår 
diskussioner om ämnesbeskrivning för en rekrytering av ytterligare en professor i MV, som 
också kommer att ges garanterad forskningstid. Lyckas dessa rekryteringar väl kan MV 
stärkas genom ett ökat internt samarbete. 


Infrastrukturen i form av teknisk support, laboratorier och utrustning behandlas bara ytligt i 
självvärderingen och var inget som lärarna i ämnet tog upp vid diskussionerna.  Vi får därför 
utgå från att den är tillfyllest för den nuvarande forskningens behov. 


Styrkor 
Det finns som tidigare sagt bra bevis på att MVs forskning kan hävda sig i ett internationellt 
sammanhang. En annan positiv faktor är doktorandskolan BEEGS som utgör en träffpunkt för 
doktorander i olika ämnen. BEEGS bör utvecklas vidare för att bli ett starkt forum för 
tvärvetenskapliga diskussioner. 


Svagheter 
Forskargruppens mångfald när det gäller kompetens medför att de tematiska grupperingarna 
blir små. Det är en tydlig svaghet att vissa ämnen är starkt beroende av en eller två seniora 
forskare vilket gör gruppen sårbar, särskilt när projektet är helt placerat på SH och det finns 
doktorander. 


Ett tydligt problem när man söker finansiering till ett projekt vid ÖS är kravet att alla forskare 
måste vara anställda på SH. Detta innebär att projekt tenderar att centreras i SH vilket inte 
skapar någon naturligt samarbetsforum för projektgruppen med andra aktörer utanför. Dock 
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innebär detta inte någon begränsning när det gäller det tvärvetenskapliga arbetet inom SH. 
Dessutom kan projekt utformas i konsortium med flera aktörer och finansiärer. 


Möjligheter 
Samarbete mellan MV och andra institutioner är fullt möjligt i ramen för de forskningsprofiler 
som enheten har valt. Dock verkar det inte helt naturligt att söka detta samarbete internt. 
Kanske är de incitament som finns inte tillräckliga för att främja samarbetet över 
ämnesgränser. Här bör olika idéer diskuteras. 


En starkare koppling mellan forskning och utbildning kan skapas och därmed större 
grupperingar kring ett projekt. Doktoranderna verkar inte kopplade till grundutbildningen i 
den utsträckning som skulle vara möjligt och är vanlig på andra lärosäten. Kanske finns 
språkbegränsningar. I varje fall finns anledning att fundera över på vilket sätt forskning och 
utbildning kan integreras bättre. 


Risker 
MV är ett brett område och tre tydliga tema har identifierats inom gruppen. Det är viktigt att 
hitta en bra balans mellan fördjupning och bredd och att hitta kreativa lösningar för att prova 
på nya områden utan för att den skull behöva sprida kompetensen. Med mer ansträngda 
finansieringsmöjligheter i framtiden är det viktigt att prioritera strategiskt och tänka på både 
områdets- och fakultetsutveckling på längre sikt. Metodfrågor kan underlätta att bygga broar 
mellan olika ämnesområden. Till exempel kan det tänkta lektoratet fokuserat på användning 
av GIS vara till nytta för flera gemensamma projekt. 


Nätverk och samarbeten 
Som tidigare framhållits har många av forskarna skapat goda akademiska nätverk och 
samarbeten utanför SH, bland annat genom medverkan i EU-projekt. Samarbetet inom SH 
behöver dock fördjupas. Ämnet MV ingår i Centre for Baltic and Eastern European Studies 
vid SH, och doktoranderna numera i centrets forskarskola BEEGS, men det var oklart för oss 
vilka fördelar detta hittills haft för MV.  Även detta samarbete skulle troligen stärkas om MV 
och övrig naturvetenskap hade en tydligare vision av vad man vill åstadkomma i framtiden.  


Vad gäller samverkan med omgivande samhälle och regionen redovisar man främst olika 
insatser inom informationsspridning, där flertalet forskare varit aktiva. I ett Vinnovaprojekt 
har man dessutom diskuterat ”Sustainable Suburban Dynamics” med Södertörns kommuner 
och olika företag. Vidare har man samarbetat med Länsstyrelsen i Södermanland om den 
regionala miljöövervakningen. Man samverkar även med samhället i övrigt bland annat 
genom att medverka i utredningar samt besvara remisser på statliga utredningar. Man 
redovisar två patentansökningar rörande vacciner baserade på flavivirus. 


Man har under en period erhållit särskilda forskningsmedel från Stockholms läns landsting 
som använts för strategiska satsningar på forskningstid till forskare som t ex förbereder en 
stor ansökan eller behöver stöd för att avrapportera projekt. Dessa medel är beroende av årliga 
budgetbeslut i landstinget och har reducerats på senare år, och är alltså inte en långsiktigt 
pålitlig resurs. 
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En svaghet är att det inte finns någon tydlig anknytning till andra lärosäten i regionen och i 
Europa som skulle kunna vara en naturlig partner för utbyte av forskare och doktorander. 
Utbyten är möjliga men byggs inte upp på ett systematiskt sätt i ett nätverk av lärosäten. Det 
indikerar en låg prioritering av internationalisering.  Det finns en tydlig risk att samarbeten 
utvecklas på ad-hoc-basis i stället för att på ett systematiskt och genomtänkt sätt förstärka 
forskarmiljön inom MV. 


Det finns stora möjligheter att skapa mer samarbete inom SH och mellan SH och andra 
universitet i Sverige och utomlands. CBEES kan användas för att utveckla utbytet i hela 
Östersjö- och Östeuroparegionen. Ett konsortium av starka miljöer med likande intressen i 
olika länder i den relevanta regionen skulle kunna skapas. Det skulle främja rörlighet, utbyte 
och internationalisering av SH:s forskning. 


Framtida möjligheter och utvecklingspotential 
En tydlig vision för MV vid SH skulle ge ett gemensamt mål att sträva mot inom NMT och 
SH och vara en styrka när man nu rekryterar ytterligare 3-4 seniora medarbetare. Som en del 
av detta kan kopplingar göras till internationella miljöagendor t.ex. avseende klimat och 
Sustainable Development Goals. 


Eventuellt skulle man i framtiden kunna planera utlysningen även av andra tjänster än 
professurer tillsammans med Östersjöstiftelsen, och få garanterad forskningstid därifrån under 
de första 3-4 åren. Det skulle göra tjänsterna mer attraktiva och förbättra möjligheten att 
rekrytera forskare med stor potential.  


Vi uppfattade att det finns en outnyttjad potential för samarbete inom institutionen med MT 
inom medborgarforskning (”citizen science”) och problemägarmedverkan (”stakeholder 
participation”). Vi noterade att självvärderingen förutom lärarutbildningen knappast berörde 
utbildningen på nivåerna före forskarutbildningen, och inte heller de möjligheter som 
närregionens mångkulturella karaktär med många invandrare och invandrarbarn erbjuder. 


Övrigt 
Att nivån forskarassistent/biträdande lektor saknas bland lärarna, och planer saknas att utlysa 
sådana anställningar innebär att post-doktorala forskare vid ämnet inte kan hoppas på att 
stanna vid SH efter anställningens slut. Det kan dels vara negativt när man söker lämpliga 
postdoktorer, dels innebära att de som kommer ganska snart börjar planera för nästa flytt, till 
förfång för forskningen.  


Genom CBEES kan SH skapa en starkare och mer strukturerat nätverk inom Östersjö och 
Östeuropa som ett nästa steg i sin strävan att vara ett nav för forskning och kunskap om 
regionen. BEEGS är en etablerade forskarskola med ambition att stärka forsknings-
profileringen inom SH. Att en forskarskola sedan ett antal år finns etablerad är mycket 
positivt. Doktoranderna tillhör BEEGS i början av sin utbildning för att sedan ägna sin tid åt 
forskning på egna institutioner där de hittar sin forskningsidentitet. På så sätt verkar 
kopplingen till BEEGS att försvagas eller upphöra efter två år. Det betyder att BEEGS inte är 
ett naturligt forum för utbyte under hela doktorandstudier.  
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Intrycket är att BEEGS inte har hittat det optimala formatet för att främja utbytet mellan 
discipliner. BEEGS verkar fungera mer som en mångvetenskaplig arena och mindre som ett 
tvärvetenskapligt forum där olika ämnen möts och berikar varandra. Det finns därför 
anledning att fundera på nya modeller för att uppnå mer utbyte och ytterligare förstärkning av 
SHs profil inom Östersjöområdet. Detta kan också innebära utgivande av gemensamma egna 
publikationer. Med tanke på den mångfald av områden som finns representerade vid SH kan 
detta vara i form av samlade insatser kring specifika tematiska områden. Målet bör inte vara 
enbart att informera om den egna forskningen men också att vissa på skillnaden som den har 
gjort eller kan göra i regionen eller i världen.  


6. Forskningsutvärdering – Medieteknik (MT) 


Allmän bedömning av ämnesområdet  
Den medietekniska forskningen vid SH har man valt att organisera i fyra inriktningar – 
Speldesign; Interaktionsdesign; Medier, teknik och samhälle; Informationssystem. 
Interaktionsdesign utgör huvuddelen och inkluderar bl a kroppslig och fysisk interaktion, ljud, 
normkritisk design. Speldesign, inkluderar bl a designprocesser, spelen som artefakter, 
regelsystem. Medier, teknik, samhälle inkluderar exempelvis e-demokrati. 
Informationssystem inkluderar bl a omvärldsanalys, öppen data, big data. 


Dessa inriktningar säger något om hur SH vill profilera sig framförallt inom den geografiska 
närregionen exempelvis gentemot KTH och Stockholms universitet. MT är ett relativt nytt 
ämne inom akademin och frågan om dess definition på SH verkar ha bearbetats ingående. 
Resultat av dessa diskussioner återfinns på MTs hemsida. Det är intressant att konstatera att 
den forskande personalen vid MT med sina olika bakgrunder verkar ha kunnat samlas kring 
designforskning som teoretiskt och metodologiskt ramverk. 


Styrkor 
Forskningen inom MT är nu tydligt organiserad med synergier mellan de fyra 
forskningsinriktningarna. Forskningen placerar sig väl och relevant inom det dynamiska och 
relativt nya forskningsfältet MT både nationellt och internationellt.  


Forskarna är aktiva även i branschnära samarbeten (privat och offentlig sektor), vilket bidrar 
till forskningens nyttiggörande. MT har en för SH särskild styrka i externfinansiering och 
detta även med hjälp av relativt unga, nyrekryterade forskare.  


MT har många studenter på grundutbildningen. En alltmer omfattande forskningsanknytning 
till grundutbildningen utgör ett starkt argument för MT att bli en komplett miljö vad gäller 
examensrätt på alla nivåer. 


Svagheter 
Forskarkollegiet är kraftigt mansdominerat, vilket är en svaghet för ämnets teoretiska och 
metodologiska utveckling. Starka kvinnliga forskare finns, men deras forskningstid begränsas 
av att de är efterfrågade för deltagande i nämnder och kommittéer, där SH önskar sig både 
ämnesrepresentation och jämn könsrepresentation.  
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Den stora svagheten är att MT ännu inte har examensrätt för forskarutbildning. Detta hämmar 
potentialen för stark utveckling av ämnet samt disputerades möjligheter att bli docenter. 
Denna fråga diskuteras nedan under ’framtida möjligheter och utvecklingspotential’. 


MT tenderar till att vara underbemannad vad gäller forskare för att räcka till för både 
grundutbildning, samarbete inom SH och forskning. 


Möjligen kan det ligga en svaghet i att forskningen ser ut att vara alltför lite praktikdriven. 
Som enda teknikämnet på en högskola med stark dominans av samhällsvetenskap och 
humaniora är det förståeligt. ”Analyser/studier av” medieteknikanknutna områden bör inte ta 
överhanden från att forskningsmässigt vara verksam i teknikutvecklingen. 


Forskningsgraden bland de anställda är 20 – 25 % men är ojämnt fördelat. Trots att denna 
situation inte är unik för MT vid SH, kan det utgöra ett problem, som behöver hanteras för 
optimalt användande av befintlig forskningspersonal beaktat forskarnas olika roller, 
kompetenser och drivkrafter. 


Möjligheter 
Så som MT förvaltats och utvecklats som ämne vid SH ger det möjligheter till en betydligt 
utökad forskningsverksamhet samt till att utgöra ett viktigt mervärde inom det medietekniska 
forskningsfältet. Möjligheter till utökat samarbete med andra institutioner verkar vara goda. 


Risker 
Om inte MT får egen examensrätt för forskarutbildning eller hittar en mycket bra 
samarbetspartner för denna vid ett annat lärosäte, riskerar MT att fastna i en rundgång med 
reducerade utvecklingsmöjligheter för både forskande personal och för ämnet. Det minskar 
även MTs möjligheter att rekrytera önskad forskningspersonal. 


Om kravet på samarbete med andra institutioner på SH blir alltför starkt samt om dithörande 
samsyn på ömsesidig nytta av samarbetet inte kan uppnås, riskerar MT att reduceras till ett 
stödämne med mindre egen teoretisk och metodologisk utvecklingskraft. 


Kvaliteten på forskningen 
Utifrån de 10 publikationer, som presenterats för att belysa den MT, vilken utvecklas vid SH, 
kan konstateras att forskningen gör sig relevant i nationella och internationella medietekniska 
sammanhang. De valda publikationerna inkluderar områden som interaktionsdesign, 
människa-maskin-interaktion, normkritisk design, game design och medieteknisk 
systemutveckling. 


Forskningens kvalitet är bra och antar på ett avancerat sätt de utmaningar ett nytt ämne står 
inför – ett ämne som inte lätt låter sig inordnas i etablerade disciplinområden.  Forskningen är 
alltså tvärvetenskaplig och inkluderar på en generell nivå teknik, samhällsvetenskap och 
humaniora. 


Det kan också konstateras att MT har integrerat relevant feministisk forskning i delar av sina 
teoretiska referensramar. På så vis placerar sig MT vid SH teoretiskt intressant (med 
praktikdrivande implikationer) inom internationell medieteknikforskning.  Dessutom ingår 
genusaspekter i MTs forskning, vilket är en positiv kvalitet. 
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Att MT lyckats relativt väl med finansiering från andra forskningsfinansiärer än ÖS, är också 
en kvalitetsstämpel för forskningen. 


Forskningsmiljö och infrastruktur 
MT har varit verksamt som ämne i 15 år. Ämnet började med grundutbildning och följdes av 
forskning. Forskningsmiljön omfattar vid tidpunkten för utvärderingen 12 disputerade 
medarbetare varav 3 är docenter, 7 lektorer och 1 professor. Fem av dessa personer har 
anställts under de senaste 5 åren. Forskningsmiljön har 4 doktorander varav 2 är anställda som 
adjunkter och 2 har doktorandtjänster finansierade av ÖS. Samtliga doktorander är inskrivna 
vid annat lärosäte. Professorn har 80 % forskning inom sin tjänst. 


Med hjälp av gästprofessorn Lars Erik Holmqvist bedrevs våren 2014 ett strategiskt 
utvecklingsarbete för forskningen. Det ser ut att ha burit frukt i en bättre organisering och 
synlighet av forskningen, en bättre organisering av arbetstid för forskning samt tydligare 
strategiska satsningar av forskningsresurser. 


Forskningsmiljön präglas av ett starkt engagemang för att både utveckla forskningen inom 
ämnet och bidra till forskningens utveckling inom SH.  Man har jämfört med andra 
forskningsmiljöer på SH lyckats väl med annan externfinansiering än från ÖS. 


Man har inom MT medvetet byggt upp en stark grund för utbildning inom alla nivåer såväl 
grundutbildning som magisterutbildning och forskarutbildning. I nuläget har man examensrätt 
för de två förstnämnda. Det är vår bedömning att forskningsmiljön nu är tillräckligt stark för 
att även få examensrättigheter för forskarutbildning. Hur detta skulle kunna lösas diskuteras 
nedan. Flera av MTs forskare är aktiva som handledare för egna och andras doktorander på 
andra lärosäten, vilket bidrar till en god handledarkompetens vid MTs forskningsmiljö. 


MT är inte ett laborativt ämne i en traditionell mening. Tillgång till nödvändig och relevant 
teknik har inte lyfts fram som ett problem, varken i självutvärderingen eller vid platsbesöket. 
Bedömningen är att infrastrukturen för forskning inom MT är tillfredsställande. 


Nätverk och samarbeten 
MT präglas av att vara branschnära, vilket gäller både grundutbildning och forskning. Det 
betyder att nätverk och samarbete också sträcker sig till viktiga aktörer utanför akademin, till 
industri och andra samhällsaktörer. Detta är av särskild betydelse för nyttiggörande av 
forskningen, där MT kan vara en intressant modell för andra verksamheter på SH.  Dessa 
samarbeten betyder också att MT bidrar till att utveckla kunskapsproduktion inom akademin 
med bl.a. transdisciplinaritet (mode 2) som epistemologisk och metodologisk utgångspunkt, 
vilket är alltmer mer relevant i den tekniska utveckling vi befinner oss i och inte minst i ett 
sammanhang av krav på långsiktig hållbarhet (inte bara ekonomisk). 


Eftersom MT är ett tvärvetenskapligt ämne är barriärerna för samarbete inom SH relativt låga.  
Det är intressant att notera att forskare inom MT är ontoepistemologiskt medvetna och 
bevandrade, vilket medför att MT kan prata flera ’språk’ inte minst med kollegor på 
humaniora och därmed ha lättare att samarbeta. MT samarbetar konkret med lärarutbild-
ningarna, mest inom grundutbildningen men även inom forskning. Diskussioner pågår med 
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matematisk didaktik om gemensam forskningsansökan. Forskningssamarbete pågår med 
kulturgeografi, MV, entreprenörskap, medie- och kommunikationsvetenskap vid SH. 


Forskningssamarbete bedrivs med andra lärosäten, som Helsingfors universitet, Aalto-
universitetet, Tallinn universitet, SU, KTH, Mälardalens högskola och Umeå universitet. MT 
är även medlemmar i Designfakulteten. MTs medverkan i samarbeten inom och utom SH 
bedöms vara mycket tillfredsställande. 


I självutvärderingen beskrivs MT som ’neutralt i förhållande till dess tillämpningsområden’. 
Det ligger en fara i detta, nämligen att bli för mycket betraktad som ett stödämne till andra 
ämnen. Det är viktigt att MT även ägnar stor kraft till att utveckla sin egen medietekniska 
forskningsprofil, för att utgöra ett mervärde i nationella och internationella sammanhang. 


Framtida möjligheter och utvecklingspotential 


Forskningsprofilen 
Under perioden 2009 - 2014 växte MT från en grupp individuella forskare till en gemensam 
synergistisk forskningsmiljö. Den befintliga personalstyrkan av forskande medarbetare har 
starka möjligheter att få fortsatta genomslag både inom och utom högskolan.  Att bibehålla 
och balansera forskningskapaciteten i samarbeten inom SH, med andra lärosäten respektive 
branschnära aktörer är något som nogsamt bör beaktas. Efterfrågan kan fort bli större än 
befintlig personalkapacitet. Till detta kommer kraven på insatser på grund- och magister-
utbildningarna även från forskande personal.  Det är min bedömning att MT vid SH befinner 
sig i en positiv utvecklingsfas. Ytterligare nyrekrytering av forskande personal behövs, vilket 
ökar kraven på forskningsfinansiering.  


Forskarutbildning 
Som nämnts ovan är bedömningen att forskningsmiljön för MT nu är tillräckligt stark och 
omfattande även vad gäller handledarkapacitet för att utvidga ämnets bidrag till högskolans 
forskningsmiljö och bli integrerat i dess forskarutbildningssystem.  


MT har ännu inte examensrätt för forskarutbildning. Detta är ett betydande hinder för 
utveckling av MT som en komplett forsknings- och utbildningsmiljö vid SH. Doktoranderna 
är inskrivna vid andra lärosäten som SU. Utmaningen har ytterligare skärpts, när Stockholms 
universitet nu kräver att doktorandernas huvudhandledare ska vara anställd där. Detta är en på 
sikt ohållbar situation. Olika förslag på lösningar har framförts. 


Förslag 1. Ett nytt femte forskarutbildningsområde vid SH med ämnen, som också söker 
etablera sin forskarutbildning. Utmaningen i detta förslag blir att definiera ett 
forskarutbildningsprogram, som samtidigt är relevant för alla partners och som täcker 
åtminstone merparten av MTs forskningsintressen. Detta förslag kräver omfattande 
förankringsarbete på forskningspolitisk nivå och ger ingen lösning på kort sikt. 


Förslag 2. Anknytning av ämnets forskarutbildning till en av SHs befintliga 
forskarutbildningsområden. Detta kan kräva förändringar i det existerande områdets 
definition. Om ett existerande område kunde definieras tillräckligt brett för MT, skulle detta 
kunna ge en lösning på något kortare sikt. Erfarenheter från ett dylikt förslag visar därefter 
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vägen, om denna lösning kan permanentas eller om SH behöver verka för förslag 1.  God vilja 
från rektor, ledning och fakultetsnämnd skulle kunna möjliggöra denna lösning. 


Ett tredje förslag skulle kunna vara att inrätta forskarutbildningsämnet MT för SH vid annat 
lärosäte. Denna lösning verkställdes på sin tid för forskarutbildningsämnet Interaktionsdesign 
för Malmö högskola. Innan Malmö högskola fick egen examensrätt i detta ämne, inrättades 
det vid Blekinge tekniska högskola.  


Finansiering 
MT är inte ett geografiskt begränsat ämne, eftersom ämnet studerar generell teknik och 
teknikanvändning. Detta innebär att relevansen för ÖS att bevilja forskningsmedel för MT är 
begränsad jämfört med andra ämnen. Men medieteknikens verksamhet har och kan härbärgera 
frågeställningar, som rör Östersjö- och Östeuropaintressen.  Självutvärderingen beskriver hur 
existerande medieteknisk forskning med anknytning till Östersjö och Östeuropaintressen har 
bestått av jämförande studier, där man har relaterat design eller användningspraktiker i 
Sverige med motsvarande praktiker på andra håll i Östersjöområdet. Detta har skett till 
exempel inom ramen för projektet Digitala kreatörers värderingspraktiker där studier av 
professionella speldesigners arbetspraktiker relaterades mellan Sverige och Estland och inom 
ramen för projektet Konstruktion och normalisering av genus online bland unga i Estland och 
Sverige. 


Förutom att fortsättningsvis satsa strategiskt på ansökningar till externa forskningsfinansiärer, 
borde det finnas större utrymme för MT inom ÖS, inte minst inom samarbetsprojekt med 
andra institutionerna på SH. 


7. Rekommendationer i syfte att stärka forskningen vid NMT 


I detta avsnitt presenterar panelen sina rekommendationer till SH ledning för att stärka 
forskningen vid institutionen för NMT med betoning på förutsättningar som analyserades 
inom MV och MT. Vi har valt att presentera förslagen i fem kategorier. 


Forskningsmål och profilering 
Den största andelen av den forskning som bedrivs inom SH har Östersjö- eller 
Östeuroparelevans. Detta är en följd av att finansieringsformen styr verksamheten. Dock finns 
möjlighet för SH att bestämma hur denna profilering ska utformas och kompletteras.  


Forskningskonkurrensen är stark i dag och kräver strategiska val och tydlig profilering. För en 
ung högskola med ett begränsat antal ämnen och program är en tydlig profil viktig för att 
kunna konkurrera med större och mer etablerade miljöer. MV och MT har lyckats etablera sig 
och har goda förutsättningar. De är tvärvetenskapliga ämnesområden som ger utrymme både 
för innovativ forskning och fördjupningar. Det gäller att hitta en bra balans när det gäller 
forskningsinriktningar. Att SH har lärarutbildning bodde vara ett incitament för att utvecklas 
starkt pedagogiskt inom hela universitet. 


MV bör tillsammans med övrig naturvetenskap, utarbeta en vision för vad man vill uppnå, 
som är så tydlig att den kan användas som underlag för rekrytering av nya medarbetare och 
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för att över tid avgöra om man rör sig i rätt riktning. MV vid SH kommer aldrig att kunna 
täcka ämnesområdets hela bredd.  Det är därför viktigt att hitta gemensamma mål som kan 
förena forskarna. Som en del av högskolans profilering är det värt att identifiera tydliga 
tematiska områden under den forskningsprofil som har valts. Bredden kan behållas genom de 
olika tematiska områdena men några bör utvecklas till strategiska knutpunkter där utbildning 
och forskning vävs samman och ger tydlig samhällspåverkan.  


Vi anser därför att det inom MV med associerad övrig naturvetenskap är viktigt att ytterligare 
rekryteringar görs som kan stimulera redan befintliga inriktningar så att dessa blir starka nog 
att vid mer än enstaka tillfällen erhålla bidrag från svenska forskningsråd och EUs forsknings-
budget. Förstärkning av befintliga grupper bör gå före etablering av helt nya inriktningar som 
bara företräds av enstaka forskare.  


Vi anser att MT bör fortsätta sin utveckling av de fyra inritningarna. Den branschnära 
samverkan bör uppmärksammas och premieras av SHs ledning – en samverkan, som utgör 
ytterligare en förstärkning av SH som samhällsmässigt relevant. MT bör i sin verksamhet 
fundera på att profilera sig ännu starkare nationellt. 


SH:s ledning kan även fundera på hur ett mål om minst 20 % forskning i alla tjänster kan 
förverkligas. Idag anger de anställda noll procentsats av forskning i sin tjänst. I själva verket 
är de flesta involverade i forskningsprojekt under villkor som liknar andra svenska lärosätens. 
Ledningen behöver hitta former för att ge incitament och stöd till forskarna så att ett sådant 
mål kan uppnås tillsammans. 


Forskarutbildning  
Det verkar finnas en stor outnyttjad potential för utbyte inom SH. Exempelvis vore ett 
förstärkt samarbete mellan MV och Samhällsvetenskap och Historia önskvärd. En plattform 
finns redan genom BEEGS och den möjlighet som forskarskolan ger för att doktorander att 
mötas. Men det är viktigt att hitta gemensamma nämnare för de aktiviteter som ska utvecklas 
gemensamt. Här kan metodfrågor vara en bra, neutral plattform för att främja samarbetet och 
komplettera den geografiska avgränsningen. Dessutom erbjuder detta en möjlighet att 
kontinuerligt utveckla forskningskvaliteten.  


Seminarier inom aktuella ämnen, gästforskare, gemensamma kursuppgifter mm. kan skapa 
incitament för samarbete och gemensamma forskningsprojekt. Kanske används redan idag 
flera av dessa aktiviteter. Dock måste incitamenten till samarbete förstärkas, så att BEEGS 
blir en mötesplats även efter det första året som doktorand.   


En bättre integrering av grundutbildning och forskning är önskvärd inom MV med associerad 
naturvetenskap. Det poängterades för utvärderingspanelen att nya anställningar styrs av 
grundutbildningens behov. Tjänster utformas kring grundutbildning. Därför är det också 
önskvärt att doktoranderna kopplas närmare till grundutbildning, vilket verkar inte vara en 
vanlig praxis idag. Om doktoranderna kan medverka som lärarassistenter avlastas lektorer för 
att kunna jobba mer med doktorander och sin egen forskning i olika projekt. Samtidigt får 
doktoranden meriterande pedagogisk erfarenhet. Denna typ av arrangemang är vanlig i andra 
lärosäte. Vidare kan en starkare koppling av doktorander, lärare och mastersstudenter skapa 
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större grupper och projekt. Detta i sin tur möjliggör högre ambition när det gäller 
samhällsnytta. 


Vi bedömer att forskningsmiljön för MT är av tillräckligt omfattning och kvalitet vad gäller 
handledning för att starta en process som kan leda till examinationsrätt för forskarutbildning. 
Förslag på lösningar återfinns ovan under Forskningsutvärdering - MT/forskarutbildning. 


Forskningsfinansiering 
Östersjöstiftelsen (ÖS) är huvudfinansiären för SHs forskning. Trots att detta är positivt 
genom att det säkerställer grundfinansieringen för SHs forskning, finns det också anledning 
att tänka på andra finansieringskanaler. MV och MT har erhållit finansiering från andra 
kanaler inom Sverige och EU. Det finns alltså vilja och förmåga att dra in extern finansiering. 
Kanske behövs starkare incitament för att forskarna ska söka sig bortom Östersjöstiftelsens 
ramar. Dessa incitament kan utformas på olika sätt, inte minst kopplat till tvärvetenskaplighet.  


SH:s ledning bör med Östersjöstiftelsen diskutera olika former av finansiering av forskning 
och tjänster. Det bör övervägas om det är möjligt att även för vissa anställningar under 
professorsnivån erhålla medel som garanterar en rimlig andel forskning i anställningen under 
de första 3-4 åren. Östersjöstiftelsen kan tillsammans med SHs ledning söka hitta lämpliga 
finansieringsmodeller. Dessutom bör flera finansieringskällor eftersträvas för att möjliggöra 
ett bredare samarbete med forskare utanför SH.  


Att skapa konsortier med flera aktörer i samhälle kan möjliggöra större högprofilerade 
projekt. Dessa projekt brukar också vara långsiktiga vilket skapa bra förutsättning för 
fördjupningar i forskningen. I dessa sammanhang brukar flera finansiärer också vara 
inblandade. Det är viktig att forskarna ges stöd för att kunna utveckla denna typ av insatser. 


Forskningssynliggörande 
Forskningsprofilen vid MV har ett tydligt regionalt fokus, som styrs av forsknings-
finansieringen. För att undvika att detta blir en begränsning bör forskning knytas även till 
andra regioner. För att detta ska vara möjligt är det viktigt med andra finansieringskällor. 
Intresse verkar finnas då forskning har gjorts i Afrika, Asien och Latinamerika.  


Att lyfta metoder och kunskap som skapats inom Östersjöregionen i andra sammanhang 
kommer att förstärka genomslaget för den forskning som görs vid SH. Man bör reflektera 
över hur den kunskap och erfarenhet som byggts upp om Östersjöregionen skulle kunna vara 
av intresse i andra forskningssammanhang eller regioner. Inom MV med associerad övrig 
naturvetenskap finns anledning att undersöka hur man kan öka forskarnas intresse för att söka 
stöd från andra vetenskapsfinansiärer än ÖS, både nationellt och internationellt för att 
möjliggöra detta. En sådan utveckling skulle kunna ge ett komplement till den dominerande 
huvudinriktningen mot Östersjöregionen.  


Samtidigt bör SHs ledning fortsätta stärka MV med associerad naturvetenskap och MT vid 
SH så att en bättre balans erhålls inom forskningen vid högskolan. 
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Forskningsmiljö 
Rekryteringsmodellen gör karriärutveckling otydlig för unga forskare på SH idag. Höga 
professorstjänster med omfattande forskningstid skapas men möjligheter för utveckling av 
unga forskare är begränsad. Ledningen bör fundera över möjligheter att skapa biträdande 
lektorat och befordring till ambitiösa forskare och lärare. På sikt kan detta vara avgörande för 
att undvika utarmning av forskarmiljön vid pensionsavgångar. 


Det är ett problem också kvalitetsmässigt för forskning, när forskningsmiljön blir alltför 
dominerat av ett kön. MTs forskningsgrupp är kraftigt mansdominerad, vilket det finns en 
tydlig medvetenhet om. Vid nyrekrytering av personal bör ytterligare ansträngningar göras för 
att tillskapa en mer jämställd representation inom kollegiet. Ytterligare ett sätt att stärka 
jämställdheten är att utveckla MT till en särskilt intressant forskningsmiljö för önskade 
kvinnliga forskare. Detta kan åstadkommas genom att synliggöra de existerande empiriska 
och teoretiska perspektiv, som anknyter till genusforskning och/eller har kvalitetsmässigt 
intressanta genusrelaterade aspekter för MT. 


Inom MV och övrig naturvetenskap finns en bra balans mellan kvinnor och män. Dock finns 
inom doktorandgruppen och grundkurserna det motsatta problemet. Ledningen bör därför 
överväga hur man kan göra sin undervisning mer attraktiv för manliga studenter.   
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Bilaga 1a 


Möte ordförandena i forskningsutvärderingen SER2015,  


02 juni 2015 
Tid: 9-12 Lokal: MA862 


Deltagare:  


Mats Grahn, ordförande i styrgruppen för SER2015 
Nils Erik Villstrand, ordförande i panelen Humaniora A 
Vigdis Songe-Moeller, ordförande i panelen Humaniora B 
Anne Jerslev, vice ordförande i panelen Humaniora B 
Margareta Bertilsson, ordförande i panelen Samhällsvetenskap 
Semida Silviera, ordförande i panelen Naturvetenskap/Teknik 
Kekke Stadin, styrgruppen för SER2015 
Carolina Källgren, UFK 
 


Förslag till dagordning: 


1) Presentation av Södertörns högskola och forskningsutvärderingen 
2) Uppdraget, kvalitetskriterier, rapport 
3) Underlag: självvärdering, tio nominerade publikationer 
4) Panelövergripande analys 
5) Omdömen 
6) iCoordinator, portalverktyget för utvärderingen 
7) Övrigt 
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Forskningsutvärdering NMT, Södertörns högskola  2015-10-30 


Bilaga 1b 


Platsbesök 29-30 september SER2015 


Sakkunnigpanel för Naturvetenskap/Teknik. Lokal: F11, F-huset våning 11. 


29 september 


10:30-11:00 Ankomst. Kaffe serveras. 


11:00-11:30 Om arbetet med SER2015, ordförande i styrgruppen, Mats Grahn 


11:30-11:45 Rektors synpunkter, rektor Moira von Wright 


11:45-13:00  Lunch  


Panelarbetet 


13:00-15:00  Miljövetenskap 


15:00-15:30 Kaffe 


15:30-17:00 Medieteknik 


17:00-18:00 Summering  


19:00 Middag  


30 september 


09:00-09:30 Prefekt för Institutionen för natur, miljö och teknik, Minna Räsänen 


09:30-10:30 Representanter för Östersjöstiftelsen, Ole Elgström och Marianne Yagoubi via Skype 


 Panelen för Samhällsvetenskap kommer även att medverka via Skype 


10:30-12:00 Fika och panelens eget arbete 


12:00-13.00 Lunch  


13:00-16:00  Panelens eget arbete 
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Forskningsutvärdering NMT, Södertörns högskola  2015-10-30 


Bilaga 2 
Förslag till kriterier för betygsnivåer. Baserat på ÖRE2010. 
A. Excellent 


1. Spetskompetens på internationell nivå inom något eller några avgränsade fält. 
2. En för gruppens storlek omfattande vetenskaplig produktion, inklusive internationella 


publikationer, och refereegranskade artiklar. (Här finns en viss skillnad mellan ämnenas 
traditioner vilka krav vi kan ha). 


3. Ett välutvecklat vetenskapligt nätverk, internationellt, nationellt och inom SH, och 
framträdande medverkan i det vetenskapliga samtalet inom dessa. 


4. En mycket god förmåga att få externfinansierad forskning, särskilt från 
grundforskningsfinansiärer. 


5. Bidrar aktivt till nationell och regional utveckling. 
 
B. Mycket bra 


1. Nationell spetskompetens inom ett eller flera fält samt delaktighet i en internationell 
forskningsfront inom något område. 


2. En för forskargruppens storlek betydande vetenskaplig produktion, inklusive internationella 
publikationer och refereegranskade artiklar. 


3. Ett välutvecklat vetenskapligt nätverk, internationellt, nationellt och inom SH, och 
medverkan i det vetenskapliga samtalet inom dessa. 


4. En god förmåga att få externfinansierad forskning, särskilt från grundforskningsfinansiärer. 
5. Bidrar till nationell och regional utveckling. 


 
C. Bra 


1. Nationellt ledande verksamhet inom ett eller flera fält. 
2. En i förhållande till forskargruppen god vetenskaplig produktion med hög nationell och rimlig 


internationell standard. 
3. Etablerade nationella och nordiska nätverk och medverkan i det vetenskapliga samtalet inom 


dessa. 
4. Externfinansierad forskning finns, inklusive uppdragsforskning. 
5. Vissa bidrag till nationell och regional utveckling. 


 
D. Tillfredsställande 


1. Håller god nationell standard inom sina forskningsfält. 
2. En i förhållande till forskningsgruppens storlek måttlig publikationsvolym, med viss 


refereegranskad publicering. 
3. Ingår i för miljön relevanta nätverk, nationellt och i viss utsträckning internationellt och i 


samarbete inom SH. 
4. Externfinansierad forskning finns, inklusive uppdragsforskning. 
5. Medverkar till att sprida SH:s forskning till det omgivande samhället. 


 
E. Otillfredsställande 


1. För få disputerade forskare för att skapa en forskningsmiljö och ett handledarkollegium. 
2. En i förhållande till forskningsgruppens storlek begränsad nationell publiceringsvolym eller 


begränsad vetenskaplig kvalitet. 
3. Svag koppling till nationella och internationella nätverk och samarbetsorgan. 
4. Avsaknad av externfinansierade forskningsprojekt. 
5. Organisatoriska problem, i form av exempelvis ledningsproblem. Samarbetssvårigheter, 


bristande jämställdhet, otillfredsställande handledning. 
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