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SER 2015: UTVÄRDERING AV FORSKNINGEN VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 2009 - 2014 

Arbetet med Södertörns högskolas första externa forskningsutvärdering, SER 2015, planerades och 
genomfördes under åren 2015 - 2016, en fullständig rapport med bilagor finns att hitta i arkivet (dnr 
1310-1.1.3-2015). Den period som stått i fokus för utvärdering är åren 2009-2014. 

Det som genomgående kommenteras av panelerna, i utvärderingarna av högskolans ämnen är: 

• kvalitet på avhandlingar och publikationer 
• 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 
• ”kritisk massa” 
• forskningssamverkan inom och mellan institutioner 
• Östersjöprofilering 

För att underlätta för Fakultetsnämnden att få en överblick av varje ämnes panelutvärdering 
skapades under hösten 2016 en mall för sammanställning av resultatet. I denna sammanställning 
återfinns panelernas iakttagelser kring fyra rubriker: 

Profil ÖÖ 
 

Publikationer Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 

Kvalitet 

 

Utgångspunkten har varit att identifiera styrkor och svagheter inom områden där Fakultetsnämnden 
dels har ett behov av kunskap och information om ämnena, dels ett kvalitetsansvar. 
Sammanställningen är indelad institutionsvis och har en målsättning om att utgöra underlag för 
både diskussion och beslut. 

I det följande presenteras panelernas kommentarer och bedömning av ämnena enligt ovan 
presenterade rubriker. 

Fakultetsnämnden tackar Anna Victoria Hallberg, Avdelningen för verksamhetsutveckling och 
myndighetsstöd (AVM), för sammanställningen. 
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HUMANIORA A (ARKEOLOGI, ETNOLOGI, HISTORIA, IDÉHISTORIA, RELIGIONSVETENSKAP) 

Sammanfattning: Ingenting i det material som panelen förfogar över eller i de diskussioner den fört 
pekar på infrastrukturella brister, varför forskningsinfrastrukturen inte kommenteras. Panelen 
skriver också fram att 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. 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. 
 
Arkeologi 

Profil ÖÖ 
 
Mång/tvärvetenskaplig 
Östersjöforskning finns 

Publikationer 
 
Bredd (läroböcker, 
avhandlingar, 
rapporter, 
antologier) som 
innefattar 
teoriutveckling och 
teoriprövning, 
framtagande av 
källmaterial, 
teknik- och 
metodutveckling 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Föredömligt synliga 
utanför akademin 
 
Hög grad av samverkan, 
starkt intresse för 
samproduktion och 
samarbeten med aktörer 
utanför och inom 
akademin 
 
Nätverk med flera 
internationella universitet 
 
”anmärkningsvärd 
massmedial respons” 
 
Extern finansiering: KK-
stiftelsen, enskilda företag 
osv, samfinansiering på 
regional nivå, flera 
erhållna anslag och bidrag 

Kvalitet 
 
Hög kvalitet på avhandlingar: 
originalitet, vetenskapligt 
nytänkande och 
nutidsrelevans 
 
Övrig forskning: 
Stor teorimedvetenhet, 
hög(sta) kvalitet 
 
Internationell miljö 
 
”Ämnets fast anställda lärare 
har återkommande anlitats 
som opponenter på 
doktorsavhandlingar såväl 
inom som utom landet”  

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”Arkeologiämnet tar idag inte del av 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” 

Etnologi  

Profil ÖÖ 
 
En tydlig men inte 
ensidig fokus på 
Östersjö- och 
Östeuropaforskning 
 

Publikationer 
 
Studier, kapitel, 
artiklar i erkända 
nationella och 
internationella 
kanaler  

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Samarbeten inom SH 
finns (övrig humaniora, 
statsvetenskap, 
genusvetenskap), 

Kvalitet 
 
God kvalitet på 
avhandlingarna  
 
 
Övrig forskning: 
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Etnologi bidrar till 
internationellt 
orienterad forskning 
på teman som miljön 
har spetskompetens 
inom – här nämns 
särskilt Östersjö- och 
Östeuropaforskningen 

pågående samarbete 
med KI 
 
Extern finansiering: VR, 
Kungliga 
Vetenskapsakademin, 
EU/Norface etc 

Hög kvalitet, enstaka 
arbeten visar en excellent 
kvalitet 
 
Nationellt och 
internationellt orienterat, 
bra kommunikation med 
internationella 
forskarsamhället 
 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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”. 

Historia 

Profil ÖÖ 
 
Forskningen har en 
klar Östersjö- och 
Östeuropaprofil 

Publikationer 
 
Ambitionen att 
publicera referee-
granskade artiklar 
präglar inte 
utvärderingsperioden, 
ingen av de tio 
inlämnade 
publikationerna är av 
denna typ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Relevanta nationella och 
internationella nätverk, 
särskilt täta förbindelser 
österut 
 
Publicering för en 
intresserad allmänhet 
sker 
 
Extern finansiering: 
”inte varit 
anmärkningsvärt 
framgångsrika i att skaffa 
extern finansiering för 
sina projekt” 

Kvalitet 
 
Godkänd kvalitet på 
avhandlingar: ej helt 
tillfredsställande 
genomströmning, 
behov av stramare 
handledning 
 
Övrig forskning: 
Kunskap i olika språk 
bidrar till att höja 
nivån på forskningen 
 
Forskningen är av god 
eller mycket god 
kvalitet 
 
Spjutspetsforskning 
inom ett par områden 
upprätthålls av ett 
fåtal forskare 
 
Forskningens bredd 
kan leda till splittring 
 
Forskarna publicerar i 
anmärkningsvärd 
grad olika mycket  
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Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”de gör klokt i att fortsätta de diskussioner de redan 
inlett om hur forskningsprofilen ytterligare kunde skärpas” (…) ”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” 

Idéhistoria 

Profil ÖÖ 
 
Excellenta insatser på 
Östersjö- och 
Östeuropaforskningens 
område 

Publikationer 
 
Mkt imponerade 
bibliometrisk 
analys, ämnet är 
produktivt inom 
en rad fält med 
publikationstyper 
av internationellt 
snitt 
 
 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Nationella, 
skandinaviska och 
internationella nätverk 
finns (”extremt 
omfattande nätverk”) 
 
 
Samtliga lektorer 
forskar: vittnar om 
samordnade satsningar 
på att söka och erhålla 
externa 
forskningsanslag 

Kvalitet 
 
Kvaliteten är excellent, 
ämnet är nordiskt eller 
nationellt ledande 
 
Nytänkande och 
originalitet präglar hela 
ämnet, grundas i 
utnyttjande av 
växelverkan inom 
utbildning och forskning 
inom SH 
 
Ämnet har identifierat 
fem strategiska 
inriktningar – härigenom 
förtydligas forskningens 
innehåll och riktning, och 
inriktningar kan därmed 
premieras 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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”. 

Religionsvetenskap 

Profil ÖÖ 
 
Forskning inom 
profilen finns och 
bör förstärkas då det 
representerar ett 
internationellt 
framväxande 
forskningsfält för 
religionsvetenskapen 

Publikationer 
 
Övertygande kvalitet i 
publikationerna 
 
Aktiv verksamhet med 
bredd, vissa 
forskningstyngdpunkter 
förekommer 
 
Förstärkning av 
referee-granskade 
artiklar och tydligare 

Nätverk, 
samarbeten, 
extern 
finansiering 
 
Ovanligt 
framträdande 
position inom 
nationella och 
internationella 
nätverk 
 

Kvalitet 
 
Enhetlig och stark 
forskningsmiljö med 
aktualitet och relevans, i 
nordisk jämförelse en unik 
och stark forskningsmiljö 
med stor tillväxtpotential 
 
Forskningsverksamheten 
karaktäriseras av både 
individualitet och 
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inriktning på 
publikationer i 
internationella 
tidskrifter bör ske 
 
 

Stark profil kring 
samverkan  
 
Extern 
finansiering: god 
omfattning, kan 
kopplas till ämnets 
kvalitet 

samstämmighet vad gäller 
fokus och tyngdpunkter 
 
Möjligen alltför 
dominerande fokus på 
svensk kontext 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”Ämnet är starkt i termer av produktivitet, kvalitet och 
nätverk. Ämnet har därför en framträdande position i ett nationellt och nordiskt perspektiv (…) 
Högskolans fokus på Östeuropa och det baltiska området är en faktor som för ämnets del i framtiden 
kan ge ytterligare utdelning och erkänsla i ett internationellt perspektiv. Den kan vara en strategisk 
resurs för ämnet”. 
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NATURVETENSKAP OCH TEKNIK (MILJÖVETENSKAP OCH ÖVRIG NATURVETENSKAP, MEDIETEKNIK) 

Sammanfattning: Panelen konstaterar att det finns ett stort engagemang och en stark vilja att 
vidareutveckla forskningen på institutionen. Programmen är välintegrerade inom både 
grundutbildning och forskning, men forskarmiljöerna kan förstärkas genom en mer sammanhållen 
och strategisk integrering av utbildning och forskning. Miljövetenskapen bör tillsammans med 
naturvetenskapen utarbeta en tydlig vision för vad man vill uppnå och hur forskningen kan få 
genomslag. Ämnet medieteknik bör fortsätta att utveckla sin medietekniska forskningsprofil och 
institutionen bör öka strategiska internationella samarbeten. Panelen noterar en svag 
forskningssamverkan inom institutionen och med övriga delar av lärosätet. 

Miljövetenskap (och övrig naturvetenskap) 

Profil ÖÖ 
 
Östersjö- och 
Östeuropaforskning 
finns, men panelen 
gör vissa 
anmärkningar kring 
ÖÖ-temats 
frånvaro inom 
områden som 
bedöms som 
naturliga för 
institutionen att 
utveckla 

Publikationer 
 
”Övrig 
naturvetenskap” 
lägre 
publiceringstakt 
(än MV) och 
”övrig 
naturvetenskap” 
har också högre 
andel 
publiceringar i 
olika 
svenskspråkiga 
tidskrifter och 
rapporter 
 
Flera 
publikationer 
finns i 
högrankade 
tidskrifter  
 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Flertalet forskare deltar i 
internationella 
sammanhang, EU-
forskning finns 
 
Intellektuellt bra miljö, 
men lågt utnyttjande av 
högskolans 
mångvetenskapliga 
profil, för få samarbeten 
inom både institutionen 
och resten av SH 
(”outnyttjad potential”) 
 
Bör kunna uppnå större 
samhällelig 
forskningsnytta, 
exempelvis genom 
samarbeten i konsortier 
med näringslivet 
 
Samverkan sker främst 
via 
informationsspridning  
 
Extern finansiering: från 
EU och SLL, flera 
medelsanslag dock utan 
långsiktighet, de är 
heller inte särskilt stora 

Kvalitet 
 
Generellt bra 
forskningskvalitet, inom 
några delområden mycket 
bra (MV), pålitlig och solid 
snarare än nyskapande 
forskning  
 
Frånvaron av 
klimatforskning och 
forskning om havets 
försurning är 
anmärkningsvärd 
 
 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”En tydlig styrka är internationell publicering (…) och 
en svaghet är att det inte finns någon 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 
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men byggs inte upp på ett systematiskt sätt i ett nätverk av lärosäten. Det indikerar en låg 
prioritering av internationalisering”. 

Medieteknik 

Profil ÖÖ 
 
MT studerar 
generell teknik 
och 
teknikanvändning, 
relevansen för 
beviljanden av 
medel från 
Östersjöstiftelsen 
är begränsad, 
trots detta har 
flera projekt 
beviljats och här 
ser panelen 
möjligheter till 
inte minst fler 
samarbetsprojekt 
inom SH 

Publikationer 
 
Bredd i 
publikationslistan 
vad gäller tematik 
och angreppssätt, 
en möjlig svaghet 
kan vara att 
forskningen är 
praktikdriven   

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Forskare är aktiva i 
branschnära samarbeten 
(privat och offentlig 
sektor) 
 
Internationella 
forskningssamarbeten 
 
Möjlighet till utökat 
samarbete med andra 
institutioner bedöms 
som mkt goda 
(”ontoepistemologiskt 
medvetna och 
bevandrade, vilket 
medför att MT kan prata 
flera ’språk’”), 
matematisk didaktik 
såväl som humaniora 
 
 
Extern finansiering: 
starka 
 
 
 

Kvalitet 
 
Forskningen är organiserad i 
fyra inriktningar, medveten 
profilering gentemot KTH 
och SU, placerar sig 
dynamiskt inom ett relativt 
nytt forskningsfält 
 
Nationellt och internationellt 
relevant forskning med bra 
kvalitet, som på ett 
avancerat sätt antar 
utmaningarna ett nytt ämne 
står inför 
 
Teoretiskt intressant i ett 
internationellt perspektiv 
genom feministisk forskning 
i teoretiska referensramar – 
dock är forskarkollegiet 
kraftigt mansdominerat 
 
 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”Det är intressant att konstatera att den forskade 
personalen vid MT med sina olika bakgrunder verkar ha kunnat samlas kring designforskning som 
teoretiskt och metodologiskt ramverk (…) MT vid SH befinner sig i en positiv utvecklingsfas” 
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SAMHÄLLSVETENSKAPER (FÖRETAGSEKONOMI, JOURNALISTIK, NATIONALEKONOMI, SOCIALT 
ARBETE, SOCIOLOGI, STATSVETENSKAP + OFFENTLIG RÄTT) 

Sammanfattning: Panelen påpekar att institutionen generellt bör ha högre ambitioner och bättre 
självkännedom. Flera ämnen inom institutionen bör bli mer angelägna och öka samarbetet och 
utbytet med internationella nätverk. Därtill saknar panelen kopplingar mellan ämnen inom 
institutionen och utbyte med andra ämnen inom högskolan, till exempel mellan journalistik-MKV, 
och nationalekonomin bör utveckla ett mer ämnesövergripande samspel med forskningsfrågor som 
rör entreprenörskap. Det finns miljöer som karaktäriseras som spets, SCOHOST och 
Förvaltningsakademin, ett (1) ämne bedöms ha en internationell miljö (sociologi). Små miljöer bidrar 
till en ”biologisk mångfald” på institutionen, vilket ses som en tillgång. Panelen påtalar att fler 
externa anslag är nödvändiga. 

Företagsekonomi 

Profil ÖÖ 
 
Forskning inom 
ÖÖ-profilen 
kopplad till 
ämnesmiljön 
kommenteras 
endast genom 
att medlen 
nämns som 
substantiella 
och bör kunna 
ge bättre 
utdelning vad 
gäller 
internationella 
kontakter för 
att bygga t.ex. 
post-doc 
program 

Publikationer 
 
Publiceringsverksamheten 
har en begränsad 
omfattning, med måttlig 
utväxling 
 
Kvaliteten på texterna 
skulle tjäna på att 
publiceras i mer kända 
tidskrifter 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Nätverk är under 
utveckling, svårt att 
avgöra om det är 
individuellt eller 
institutionellt 
byggande 
 
Extern finansiering: 
Förmågan att skaffa 
externa medel är 
”avundsvärd” 

Kvalitet 
 
Förutsättningar för en 
god forskningsmiljö finns 
 
Ej banbrytande - men 
kvalificerad – forskning 
 
 
 
 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”(M)ed tanke på Östersjöstiftelsens närvaro finns det 
anledning att ha högre ambitioner än vad andra högskolor kan ha” (…) Allt för många texter 
publiceras i onödigt enkla tidskrifter och får därmed mindre spridning än vad de förtjänar”. 

Journalistik 

Profil ÖÖ 
 
Ämnet har 
forskningskoppling 
till ÖÖ-profilen 

Publikationer 
 
Begränsad 
publikationsverksamhet 
(ojämnt fördelad, 
kopplas till storlek på 
ämne och 
forskargrupp) med 
genrebredd  

Nätverk, 
samarbeten, extern 
finansiering 
 
Väl förankrade i 
ämnets nationella 
forskningsmiljö och 
väl representerade 

Kvalitet 
 
Generellt god kvalitet och 
forskningen beskrivs som 
utåtriktad  
 
Uppenbar styrka: att 
forskningen är inriktad på 
branschangelägna och 
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Alltmer synliga i 
renommerade 
internationella 
tidskrifter, positiv trend 
 
Panelen saknar 
samröre och 
samproducerade 
artiklar och 
antologibidrag med 
mkv-forskare: här 
skiljer sig ämnesmiljön 
från övriga i landet 
 
 

inom nordiska 
nätverk 
 
Forskare är ofta 
anlitade som 
experter 
 
Extern finansiering: 
Vinnova-finansierat 
projekt benämns 
som ett exempel 
där ämnet tagit 
”täten nationellt 
inom ett tämligen 
outforskat ämne”, i 
övrigt god framgång 
vad gäller extern 
finansiering 
 
 

aktuella frågor som 
teknikutveckling, vilket 
bidrar till god förankring 
och kännedom bland 
medieföretag och 
journalister 
 
Ämnet uppvisar en 
fokusering på tydligt 
avgränsade 
områden/frågeställningar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: Geografiskt läge beskrivs som gynnsamt för att skapa 
kontakter och stärka forskningsmiljön. Ämnets forskningsfokus rymmer utvecklingspotential och är 
nationellt framstående, men bör bli ännu mera angelägen, och har även goda förutsättningar att bli 
en mer verksam aktör på den internationella arenan. 

Nationalekonomi 

Profil ÖÖ 
 
En ny nätverksstrategi 
bör kunna innefatta 
Östersjö- och 
Östeuropaforskningen  

Publikationer 
 
Generellt låga 
värden i 
bibliometriska 
analyser 
 
”Antalet 
sakgranskade 
artiklar uppgår 
till inte fullt en 
artikel per år, 
vilket är ett 
osedvanligt lågt 
tal” 
 
Saknas spår av 
samförfattande 
mellan 
handledare och 
doktorand  
 
 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Ämnet behöver utnyttja 
sin geografiska placering 
bättre för att tillägna sig 
Stockholmsregionens 
kunskapsresurser och 
etablera nätverk för 
forskningssamverkan: 
utvärderingen föreslår 
att ämnet skapar en 
genomtänkt 
nätverksstrategi 
 
Helhetsintrycket är att 
de redovisade 
nätverken inte är 
sammanlänkande utan 
snarare fungerar som en 
kompensation för den 
enskilde forskaren när 

Kvalitet 
 
Relativt stor spridning av 
forskningsfrågor, flera 
forskningsbidrag är 
genomförda med 
betydande skicklighet 
 
Interaktionen mellan 
modellutveckling och 
empirisk tillämpning kan 
öka 
 
Seminariekulturen bör 
underhållas och värnas 
trots ämnets och 
institutionens mindre 
storlek 
 
Dilemmat med bredd i 
undervisning och 
specialisering i forskning 
bör problematiseras 
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samarbete inom 
institutionen saknas 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”Vid platsbesöket framfördes att SH vill odla 
mångdisciplinär forskning. I ljuset av detta skulle nationalekonomi kunna pröva ämnesövergripande 
samspel kring entreprenörskap och konstitutionell analys i longitudinella perspektiv.” 

Socialt arbete 

Profil ÖÖ 
 
Ej kommenterad 

Publikationer 
 
Bredd i 
publikationer, 
nationellt såväl 
som 
internationellt, 
”nästan 
undantagslöst av 
god eller hög 
kvalitet” 
 
God ställning i 
rankingsystemen 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Inga beskrivningar av 
regelbundna och 
gemensamma seminarier 
i ämnet 
 
Det behövs en mer 
handfast, målmedveten 
och sammanhållen 
riktning för forskningen 
och 
forskningsambitionerna 
för att kunna bygga miljö 
 
 

Kvalitet 
 
Forskningsämnet är i sig 
flervetenskapligt och har ett 
yrkesfält att förhålla sig till 
 
Forskningsprofilen är ”social 
science”, ämnet har 
metodologisk bredd 
 
Utvärderingen beskriver 
ämnet som mycket teoretiskt, 
eller ”intresset är abstrakt”, 
med stark frånvaro av en 
relatering till socialt arbete 
som praktik och/eller 
profession 
 
  

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: (…) ”det är av avgörande betydelse för den fortsatta 
utvecklingen att forskningsämnet på ett eller annat sätt än hittills sätts i centrum (…) för att 
forskningens koppling till undervisningen i ämnet ska kunna bli så relevant och fruktbar som 
möjligt”. 

Sociologi 

Profil ÖÖ 
 
Har genomgående 
markerat sig med en 
stark östeuropeisk 
profil 
 
Den 
baltiska/östeuropeiska 
ansatsen har klart 
gjort sig gällande vad 
gäller 
doktorandrekrytering 
– ett flöde av stort 

Publikationer 
 
Imponerande 
nationell/internationell 
forskningsproduktion 
av artiklar och böcker 
 
Artiklar av hög kvalitet 
 
Betydande genomslag i 
form av citeringar 
 
 
  

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Internationella nätverk 
finns, både i bredd och 
fördjupning 
 
Regelbundna seminarier 
 
Anmärkningsvärt 
internationell miljö och 
klart manifesterad 
internationell inriktning 
 

Kvalitet 
 
Stark 
forskningsprofil av 
mycket god kvalitet 
 
Framgångsrika i att 
få post-docs 
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värde för den 
sociologiska 
forskningen 

Utvecklingen av 
forskning/projekttillförsel 
är ”en klar 
framgångshistoria” 
 
Närheten till KI på 
Campusområdet borde 
kunna utnyttjas för nya 
hälsorelaterade 
forskningsfält 
 
Extern finansiering: stor 
framgång hos VR, RJ m fl 

 

Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: Utvärderingen diskuterar den generationsväxling som 
pågår inom ämnet och menar att en större reflektion om relationen mellan forskningskonsolidering 
och (skiftande) personintressen kan berika miljön. ”De ledande företrädarna för ämnet har samtliga 
haft flera tunga förtroendeuppdrag i in- och utlandet (…) och även de yngre forskarna är flitigt 
engagerade i forskar- och undervisningsutbyte”. 

Statsvetenskap (och Offentlig rätt) 

Profil ÖÖ 
 
Ej 
kommenterad 

Publikationer 
 
Publiceringsresultaten 
”är fullt godtagbara” 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Ymniga kontakter med 
forskare vid andra 
lärosäten 
 
Extern finansiering: 
Goda framgångar 
 

Kvalitet 
 
Ämnet kan uppvisa goda 
resultat 
 
Forskningen har god 
spridning mellan 
ämnesdelar (ev. en nackdel 
för forskningen, menar 
utvärderingen, men en klar 
fördel för undervisningen) 
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HUMANIORA B (ENGELSKA, SVENSKA, FILOSOFI, PRAKTISK KUNSKAP, KONSTVETENSKAP, ESTETIK, 
LITTERATURVETENSKAP, MKV, RETORIK, GENUSVETENSKAP, PEDAGOGIK) 

Sammanfattning: Det finns en spännvidd inom institutionen vad gäller ämneshöjd och utvecklandet 
av tydliga profilområden men sammantaget ”ligger forskningen mycket högt”. Flera ämnen bedöms 
som nordiskt ledande och internationellt positionerade. Panelen konstaterar att de ämnen som får 
högst betyg också är de som ingår i forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori. Det 
tvärvetenskapliga klimatet som uppmuntrat gemensamma forskningsintressen ses som en styrka. 
Att utnyttja de synergieffekter små miljöer i korsbefruktning kan ge ses också som en viktig 
komponent att bygga vidare på för framtiden. Stöttning för att kunna söka EU-medel betraktas av 
panelen som en viktig del att utveckla.  

Engelska 

Profil ÖÖ 
 
Förhållandet 
till Östersjöstiftelsen 
är av geografiska skäl 
problematiskt, men 
man har sökt upprätta 
visst 
samarbete med 
östeuropeiska 
forskare 

Publikationer 
 
I ett med hänsyn till 
omständigheterna 
(undervisningsbördan, 
avsaknaden av 
forskning i tjänsterna) 
stort antal 
publicerade skrifter av 
god kvalitet 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Viljan till samarbete 
med andra lärosäten 
är mycket god och 
forskarna är aktiva 
medlemmar 
i nätverk inom sina 
forskningsfält 
 
 

Kvalitet 
 
 
Den forskning som 
redovisas i de tio 
bifogade skrifterna är 
solid och pålitlig 
 
 
Ämnets 
forskningsmiljö är 
mycket liten och kan 
knappast beskrivas 
som mer än 
”tillfredställande” 
 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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 … Ämnets 
forskningsmiljö är i starkt behov av tillväxt och breddning.” 
 
Estetik 

Profil ÖÖ 
 
Ej särskilt 
kommenterad annat 
än att det finns 
finansierade projekt 
med ÖÖ-medel 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationer 
 
Osedvanligt hög 
kvalitet, flerspråkig 
och internationell 
publicering, 
representerar bredd 
och djup 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Samarbeten med 
internationella 
universitet, nordiska 
och internationella 
nätverk, 
representationen från 
ämnet i olika 
sammanhang ligger på 
en hög nivå 
 

Kvalitet 
 
 
Hög kvalitet  
 
Medverkar ofta som 
experter och denna 
del av verksamheten 
beskrivs som excellent 
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Estetikämnet är 
mycket duktiga på att 
dra in externa medel 
 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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.” 
 
 
Filosofi 

Profil ÖÖ 
 
Östersjöstiftelsen 
finansierar en 
betydande del av 
verksamheten – 
relationen till det 
geografiska området 
är marginell 
 
 

Publikationer 
 
Hög publikationstakt, i 
olika kanaler, 
nationellt och 
internationellt, stor 
originalitet präglar det 
som publiceras och 
produceras 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Etablerade 
samarbeten, 
nationellt, nordiskt o 
internationellt  
 
Gott utfall vid 
medelsökning i 
konkurrens, inte minst 
med RJ-projektet Tid, 
minne, representation 
 
Miljön framstår som 
attraktiv för peers att 
samarbeta med för 
kontinental-filosofer 

Kvalitet 
 
Miljön är excellent 
 
Den filosofiska 
profilen (kontinental) 
beskrivs som 
”enastående i 
Norden”  
 
Trots relativt 
nyetablerat är 
forskningsmiljön 
dynamisk, den har 
bredd och djup 
 
 
 
 
 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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)” 
 
Genusvetenskap 

Profil ÖÖ 
 
Medel från stiftelsen 
och arbeten med 
områdeskoppling, 
särskilt nämns 
monografin The 
Geopolitics of Nordic 
and Russian Gender 
Research och 
samarbetet med 
CBEES 

Publikationer 
 
Hög vetenskaplig 
produktion, god 
balans mellan 
publicerat på svenska 
och engelska  

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Internationella, 
vetenskapliga nätverk  
 
Etablerade 
samarbeten 
 
God utdelning från 
externa 
forskningsfinansiärer 

Kvalitet 
 
Forskningsmiljön 
bedöms vara excellent 
(dynamisk, 
nyskapande, nationellt 
ledande, 
internationellt 
motsvarar 
genusvetenskapen på 
SH den bästa 
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forskningen på 
området) 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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.” 
 
 
Konstvetenskap 

Profil ÖÖ  
 
ÖSS betytt mycket för 
ämnets 
forskningsmöjligheter 
och styrt in 
forskningen åt detta 
håll, något som för 
ämnets del både varit 
stimulerande 
och lett till 
betydelsefull forskning 
 
 

Publikationer 
 
Hög 
publikationsaktivitet  
 
Nästan hälften av 
publikationerna är 
engelskspråkiga 
 
Nästan hälften är 
också 
refereegranskade 
enligt den 
bibliometriska 
analysen 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Internationella 
samarbeten 
 
Den uttalade 
ambitionen att hitta 
gott samspel mellan 
undervisning och 
forskning visar sig 
tydligt i 
forskningsfälten 
 
Samverkan med 
institutioner utanför 
Södertörn  
 
Externa 
forskningsansökningar  
har varit 
framgångsrika 

Kvalitet 
 
Mycket hög kvalitet, 
intressant riktning 
med tydlig profil och 
hög 
forskningsaktivitet 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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.” 
 
Litteraturvetenskap 

Profil ÖÖ 
 
Stark koppling mellan 
svensk och tysk 
litteratur 
 
 
 

Publikationer 
 
Uppsatserna håller bra 
kvalitet och övertygar 
i sakfrågor, 
forskningen består 
dock av punktinsatser 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Ämnet söker så gott 
som möjligt att ingå i 
nätverk 
 

Kvalitet 
 
Forskningsmiljön kan 
betecknas som ”bra” 
(nyrekryteringarna 
kommer att skapa en 
lovande, kanske 
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Stora gemensamma 
projekt saknas 
 
Internationella 
samarbeten finns  
 
Hittills har man varit 
framgångsrik vad 
gäller bidrag från RJ 
och VR 
 

småningom ”mycket 
bra”, forskningsmiljö) 
 
Hög kvalitet på 
avhandlingarna  

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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.” (…) ”Eftersom man har mycket starka 
forskningsmiljöer inom filosofi och estetik vid samma lärosäte bör man sträva efter att bibehålla och 
stärka samarbetet med dessa.” 
 
MKV 

Profil ÖÖ 
 
Flera forskare ingår i 
projekt finansierade 
av ÖSS, här finns solid 
förankring  
 
 
 
 
 
 

Publikationer 
 
Imponerande 
vetenskaplig 
produktion, ofta i 
prestigefyllda 
tidskrifter och med 
andra universitet= 
forskarna värderas 
högt av sina 
internationella peers 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Aktivt deltagande i 
flera internationella 
nätverk  
 
Särskilt omnämnande 
för de många externa 
forskningssamarbeten 
som ämnet är 
delaktiga i  
 
Mycket god utdelning 
vad gäller anslag från 
externa 
forskningsfinansiärer  

Kvalitet 
 
Ämnet bedöms vara 
excellent 
 
Bred, tvärvetenskaplig 
profil 
 
 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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.” 
 
Pedagogik 

Profil ÖÖ 
 
Internationell tematik 
med nedslag i 
Östersjöregionen  

Publikationer 
 
Bra internationell 
klass på 
publikationerna, 
mycket bra akademisk 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Omfattande 
medverkan i nätverk 
och samarbeten som 
indikerar 

Kvalitet 
 
Mycket bra 
forskningskvalitet 
(utifrån givna 
premisser) 
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standard på samtliga 
texter  

internationell 
forskartillhörighet och 
efterfrågan  
 
Externt finansierade 
projekt finns 

Nationell 
spetskompetens som 
bidrar till 
forskningsfronten  
inom fältet  

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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.” 
 
Praktisk kunskap 

Profil ÖÖ 
 
Många samarbeten 
med området kring 
Östersjön 
 
 
 
 

Publikationer 
 
Publiceringsspråken är 
svenska och engelska, 
bredd i 
publikationslistans 
innehåll och ofta i 
erkända kanaler 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Flera och olika typer av 
nätverk och 
samarbeten finns  
 
Framgång hos 
forskningsfinansiärerna  

Kvalitet 
 
Mycket 
bra, potentiellt 
excellent 
 
Kreativ, vital och 
internationellt 
orienterad miljö 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”Ämnet har 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.” 
 
Retorik 

Profil ÖÖ 
 
Särskilt doktoranderna 
har projekt och frågor i 
linje med ÖSS uttalade 
målsättning 

Publikationer 
 
För få publikationer på 
engelska, god 
ämnesbredd 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Internationell 
orientering med 
nätverk 
 
Aktiva och systematiskt 
uppbyggda samarbeten  
 
God utdelning från 
Östersjöstiftelsen 

Kvalitet 
 
God kvalitet  
 
Kvalitetspräglad 
forskningsproduktion, 
hög 
personalomsättning  
 
 
 
 
 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”I forhold til internationalisering af emnets forskning 
kan det konstateres, at størstedelen af de ikkesvensk- 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.” 
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Svenska 
Profil ÖÖ 
 
ÖSS har bidragit till 
empiriskt och 
teoretiskt intressanta 
resultat; bland annat 
ser man en fruktbar 
orientering bort från 
den anglosaxiska 
dominansen inom 
tillämpad 
språkvetenskap 

Publikationer 
 
Bra till mycket bra 
produktivitet, god 
balans mellan språk 
och 
publiceringskanaler 
 
Hög klass, deltar aktivt 
i forskningssamhället 

Nätverk, samarbeten, 
extern finansiering 
 
Främst nationell nivå 
på nätverken, men 
finns också 
internationella 
samarbeten  
 
Extern finansiering 
finns från flera 
finansieringskällor  

Kvalitet 
 
Ämnet håller mycket 
god kvalitet  
 
Liten forskningsmiljö 
med mycket väl 
sammanhållen  
 
 
 
 
 

 
Utvecklingsmöjligheter/övriga kommentarer: ”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.” 


