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Institutionen för samhällsvetenskaper i siffror 2020

Ekonomi

Personal

Verksamhetens intäkter

226 070 tkr

Verksamhetens kostnader

239 827 tkr

Årets kapitalförändring

-13 757 tkr

21 professorer

Grundutbildningens andel*

67 %

74 lektorer

Forskningens andel*

33 %

2 biträdande lektorer

Myndighetskapital

34 053 tkr

18 adjunkter

Oförbrukade bidrag

49 515 tkr

1 postdoktor

* andel av intäkter

147 anställda mellan 200101–201231 på
100 %*, varav:

1 projektforskare
18 doktorander (anställda)
19 teknisk/administrativ personal
77 % andel disputerade lärare**

Utbildning och studenter
16 utbildningsprogram (kandidat)*
13 utbildningsprogram (avancerad nivå)*
94 fristående kurser
4 621 registrerade studenter, varav:
1 282 fristående studenter
3 339 programstudenter
2 835 helårsstudenter
2 460 helårsprestationer
* flera program har flera olika ämnesinriktningar,
vilket inte redovisas i siffran

Forskning

13 % andel t/a personal
Dessutom har 25 personer i olika
befattningar varit anställda mellan
200101–201231 i mindre omfattning än
100 %.
Totalt sett har således 172 personer
(med varierade tjänstgöringsgrad) varit
anställda hela perioden mellan 200101–
201231. Av dessa personer var 90
kvinnor och 82 män.
Dessutom har 70 personer i olika
befattningar varit anställda under en
kortare period av 2020.
Observera att siffrorna inkluderar alla
former av anställning, såsom
tillsvidareanställning, projektanställning,
vikariat m.fl.

206 publikationer

* partiell tjänstledighet redovisas inte i siffrorna

29 doktorander

** siffran gällande andelen disputerade lärare är

5 disputationer

baserad på anställda mellan 200101–201231 på
100 %
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Ord från prefekterna
Året 2020 präglades av covid-19-pandemin och för en undervisningstung institution som ISV
innebar detta år en påfrestande process att ställa om till digital undervisning. Under loppet
av några få dagar övergick all undervisning och den administrativa verksamheten till att
bedrivas på distans. Detta inkluderade institutionens eget utbildningsutbud, kurser som ges i
samverkan med andra institutioner och med polisutbildningen, och uppdragsutbildningar. För
andra året i rad utökades dessutom institutionens utbildningsuppdrag till 2835
helårsstudenter; vilket är ungefär tio procent mer än det ordinarie uppdraget 2018. Detta
resulterade i att flera ämnen och program, med kort förberedelse, ökade antagningen efter
sommaruppehållet.
Under hösten 2020 startades kandidatprogrammet, Filosofi, Politik, Ekonomi (PPE) –
institutionens första helt nya kandidatprogram sedan 2010, då Personalvetarprogrammet
och Sport Management startade. Programsamordnare för programmet är Fredrika Björklund.
Vidare kan nämnas att arbetet med ökad samordning mellan de existerande
masterprogrammen inom institutionen har fortgått.
Institutionen fortsatte också sin årliga tradition att inleda höstterminen med ett pedagogiskt
internat, den här gången digitalt. Vid internatet behandlades bland annat professionellt
omdöme som tjänsteman, konflikthantering och utbildning, zoompedagogik, breddat
deltagande samt academic freedom and teacher compliancy. Sedan övergången till digital
verksamhet infördes även digitala frukostworkshops, som har bidragit till bättre
informationsspridning då frukostmötena har haft hög närvaro.
Magdalena Elmersjö lämnade efter två år rollen som avdelningsföreståndare för socialt
arbete och efterträddes av Daniel Seldén. Johan Hallqvist tillträdde som biträdande
avdelningsföreståndare för socialt arbete, Sylwia Koziel som programsamordnare för
socionomprogrammet.
Institutionen fortsätter att växa, främst på grund av en medveten satsning på att öka andelen
tillsvidareanställda lärare. Under året anställdes flera lektorer på tillsvidaretjänster, främst
inom socialt arbete.
Under 2020 planerades ett fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen för att under 2021
vid två separata tillfällen ge nyanlända akademiker med examen en utbildning genom
snabbspåret för socialt arbete.
Antalet publikationer minskade något under 2020, främst på grund av en halvering av antalet
publicerade artiklar i refereegranskade antologier, men även till följd av en minskning av
antal tidskriftsartiklar, som minskade från 91 under 2019 till 84 stycken. Under året
publicerades fem avhandlingar vilket betyder att många doktorander blev klara med sina
studier. Under 2019 var det bara en avhandling som publicerades. Ett ökande antal
publikationer inom ämnena psykologi och socialt arbete kan särskilt uppmärksammas,
medan sociologi som vanligt är det ämne som har flest publikationer.
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Professor Gunnar Nygren gick i pension och som ny ÖSS-professor i journalistik tillträdde
Kristina Riegert. Efter rektors beslut har det på nytt utlysts en Östersjöprofessur i sociologi
och det pågår nu en sakkunniggranskning. Vidare har tre medarbetare slutat som professor
emeritus: Jan Öhrming, Yohanan Stryjan och Inga Brandell. Sammanlagt två av
institutionens lektorer befordrades till docenter under året: Lisa Kings i socialt arbete och
Walid Al-Saqaf i journalistik. Vidare befordrades Noomi Weinryb från biträdande lektor till
lektor. Inom administrationen fick fyra nya medarbetare tillsvidare anställning: Marita
Grimberg (administratör), Rumi Engman (utbildningsadministratör), Lovisa Henricsson (HRgeneralist) (Lovisa provanställdes 2019 men fick fast anställning 2020), och Antonia Ribbing.
Under året har fem av institutionens doktorander disputerat: Adria Alcoverro
(statsvetenskap), Olena Podolian (statsvetenskap), Vasileios Petrogiannis (statsvetenskap),
Sara Persson (företagsekonomi), och Anders Backlund (statsvetenskap).
Jämfört med tidigare år minskade de externa forskningsbidragen vilket till viss del förklarar
det sämre ekonomiska utfallet för ISV under 2020. Beviljade anslag under 2020 finns
redovisade i Bilaga 1.
Den 7 december arrangerades institutionens sjätte forskningsdag. De forskare som
befordrats höll docent- respektive professorsföreläsningar. Det kan också nämnas att
institutionens statsvetare, däribland Nicholas Aylott, Ann-Cathrine Jungar, Marja Lemne och
Jenny Madestam, fortsätter att tillhöra de av högskolans medarbetare som allra oftast
förekommer i media. Peter Dobers, professor i företagsekonomi, är fortsatt dekanus.
Efter drygt fem år som prefekt för ISV lämnade Mats Bergman uppdraget och Ali
Hajighasemi fick förtroende att verka som ny prefekt. Vi tackar Mats för hans gedigna insats
för ISV under de gångna åren.
Undertecknade tackar för förtroendet att få leda verksamheten, men framför allt tackar vi alla
de medarbetare som gjort institutionens stora och mångfacetterade verksamhet möjligt och
som därmed bidragit med underlaget till denna verksamhetsberättelse!
Ali Hajighasemi, prefekt, Patricia Jonason, proprefekt, och Paul Fuehrer, proprefekt
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
På institutionen bedrevs undervisning på grundnivå (A- till C-nivå) inom ämnena
företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, psykologi, socialt
arbete, sociologi samt statsvetenskap och internationella relationer. På avancerad nivå
bedrevs ettåriga och/eller tvååriga masterprogram inom samtliga ämnen förutom offentlig
förvaltning och psykologi.
Vid institutionen finns även ett tvåårigt ämnesövergripande masterprogram, ”Offentlig
organisation och ledning”, som är ett samarbete mellan ämnena företagsekonomi, sociologi
och statsvetenskap.
Hösten 2020 antogs de första studenterna till det nya kandidatprogrammet, Filosofi, Politik,
Ekonomi (PPE).
Några av högskolans mest sökta utbildningsprogram finns på institutionen: Ekonomie
kandidatprogrammet, Internationella ekonomiprogrammet, Personalvetarprogrammet samt
Socionomprogrammet med storstadsprofil. Många av utbildningsprogrammen är
mångvetenskapliga och vissa program bedrivs i samarbete med andra lärosäten i
Stockholmsområdet, exempelvis Ersta Sköndal Bräcke högskola, Gymnastik- och
idrottshögskolan (GIH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå
Grundnivå
Ekonomie kandidat (inriktningarna företagsekonomi och nationalekonomi) (180 hp)
Entreprenörskap, innovation och marknad (180 hp)
Internationella ekonomprogrammet (180 hp)
Ekonomi, teknik och design (180 hp)
Filosofi, Politik, Ekonomi (180 hp)
Management med IT (180 hp)
Konst, kultur och ekonomi (180 hp)
Logistik och ekonomi (180 hp)
Sport management (180 hp)
Journalistik och digitala medier (180 hp)
Journalistik med samhällsstudier (åtta ämnesinriktningar) (180 hp)
Internationell migration och etniska relationer (sex ämnesinriktningar) (180 hp)
Personalvetarprogrammet (inriktningarna sociologi och psykologi) (180 hp)
Socionomprogrammet med storstadsprofil (180 hp)

Avancerad nivå – magisterprogram
Magisterprogram i företagsekonomi (60 hp)
Magisterprogram i internationellt företagande (60 hp)
Magisterprogram i journalistik (60 hp)
International Master’s Program in Journalism (60 hp)
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Magisterprogram i Europarättsliga studier (60 hp)
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning (60 hp)
Political Science, Master’s Programme (60 hp)
Magisterprogram i nationalekonomi (INT) (60 hp)
Magisterprogram i sociologi (60 hp)
Magisteruppsats i socialt arbete (60 hp)

Avancerad nivå – masterprogram
Masterprogram i företagsekonomi (120 hp)
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling (INT) (120 hp)
Masterprogram i nationalekonomi (INT) (120 hp)
Masterprogram i statsvetenskap (INT) (120 hp)
Masterprogram i sociologi (120 hp)
Masterprogram i offentlig organisation och ledning (inriktningarna företagsekonomi, sociologi
och statsvetenskap) (120 hp)
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Studenter, forskning och forskarutbildning
Studenter
Institutionen hade under kalenderåret 2020 totalt 4621 registrerade studenter, av dessa var
1282 studenter registrerade på fristående kurs och 3339 studenter var registrerade på
program.
Antalet helårsstudenter 2020 var 2835 och antalet helårspresterande studenter var 2460. År
2020 utgjorde studenterna vid ISV 39 % av högskolans studenter totalt. Prestationsgraden
var sammantaget för hela institutionen 87 %.

Forskning
Ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt
arbete, sociologi samt statsvetenskap har genomfört regelbundna högre seminarier med
såväl interna som externa forskare.
Vid samtliga ämnen bedrevs forskning finansierad av det statliga forskningsanslaget.
Samtliga forskningsprojekt – beviljade 2020, pågående och avslutade 2020 – finns listade i
Bilaga 1.
Under 2020 fortsatte arbetet med två för institutionen övergripande publikationsserier: PESO
Research Report Series samt PESO Working Paper Series.
Forskande lärare vid institutionen har tillsammans publicerat 206 bidrag (jämfört med 245 år
2019). I Bilaga 3 listas samtliga vetenskapliga publikationer vid institutionen för 2020.

Forskarutbildning
Inom forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO) antogs
sex nya doktorander i september 2020: en i företagsekonomi, en i socialt arbete, tre i
sociologi, och en i statsvetenskap. Dessutom antogs en doktorand i nationalekonomi vid
Örebro universitet som har sin anställning på Södertörns högskola; detta då UKÄ i maj
bedömde att Södertörns högskola inte längre får utfärda licentiat- och doktorsexamen i
nationalekonomi. I mars antogs en samverkansdoktorand i forskarutbildningsämnet socialt
arbete i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Sammantaget var 29
doktorander verksamma under år 2020 och samarbetet med högskolan i Gävle och Örebro
universitet har fortsatt under året.
Forskarutbildningskursen Avancerade kvantitativa forskningsmetoder i samhällsvetenskaper
(7,5 hp) gavs på vårterminen 2020. Höstterminen 2020 gavs tre forskarutbildningskurser:
Introduktion till forskning i socialt arbete (7,5 hp), Organisationer och institutioner (7,5 hp)
och Forskningsdesign (7,5 hp).
Fem disputationer ägde rum under 2020: fyra i statsvetenskap och en i företagsekonomi.
Lisa Kings fortsatte som studierektor för forskarutbildningen och Johan Eriksson fortsatte
som ordförande för PESOs styrgrupp.
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Centrumbildningar vid institutionen
ENTER Forum
ENTER Forum har som uppdrag att planera och samordna forskning och utbildning i
entreprenörskap och innovation vid högskolan, att öka kunskapen om entreprenörskapets
roll i samhällsutvecklingen, att stimulera intresset för entreprenörskap i forskning, utbildning
och praktisk tillämpning. Under 2020 har 15 forskare varit knutna till centrumbildningen.
Samverkan med det omgivande samhället har tagit formen av samarbete och i synnerhet
samverkansprojekt med andra lärosäten, organisationer och myndigheter såväl nationellt
som internationellt. Verksamheten har handlat om sociala företag och sociala innovationer,
medverkan i innovationssatsningar och i forskarutbildning, samt forskning och kunskap i
spåren av pandemin. Under året har ett antal forskningsprojekt vid ENTER Forum varit
finansierade av Östersjöstiftelsen. Medarbetarna har bidragit till ett tjugotal publikationer och
andra aktiviteter för forskningsspridning.

Förvaltningsakademin
Förvaltningsakademin är en av fyra centrumbildningar vid Institutionen för
samhällsvetenskaper och är sedan halvårsskiftet 2019 placerad vid Avdelningen för offentlig
förvaltning. Föreståndare för Förvaltningsakademin var under 2020 Jenny Madestam (till och
med 30 juni) och Therese Reitan (från och med 1 juli).
Som för högskolan och samhället i övrigt har Förvaltningsakademins verksamhet under
2020 präglats av den ännu pågående pandemin. Från mitten av mars övergick i stort sett all
verksamhet till enbart digitala former. En del aktiviteter har ställts in, andra har ställts om
eller skjutits på tidsmässigt. Omställningen har varit krävande, men har också gett inspiration
och tankar kring seminarie-, utbildnings- och mötesformer i en post-pandemisk tillvaro. Det
är ganska sannolikt att digitala lösningar kommer att användas i högre grad även framöver,
liksom hybridlösningar.
Pandemin innebar inte enbart en omställning av verksamheten. I ett större
förvaltningspolitiskt perspektiv bjöd pandemin också på flera intressanta frågor. I maj
anordnades ett välbesökt lunchwebinarium, i samarbete med Centrum för politikens
organisering, med fokus på hanteringen av pandemin och organiseringen av samhällets
krisberedskap. Seminariet beskrivs närmare längre ned i texten.
När det gäller uppdragsutbildningar under 2020 uppgick intäkterna till 345 500 kronor. De
större uppdragsutbildningarna bestod av en introduktionsutbildning för åtta myndigheter i
Uppsala, liksom Förvaltningsakademins bidrag till Stockholms universitets nationella
rektorsutbildning. Utöver detta har det hållits en utbildning för mindre myndigheter så som
Institutet för rymdfysik och Konstfack. Förvaltningsakademin har dessutom hållit en
endagsutbildning för Myndigheten för tillgängliga medier, liksom en endags
personalutbildning för universitets- och högskoleanställda. Därutöver gavs en
lunchföreläsning för Jordbruksverket. Flera av dessa kurser och utbildningar genomförs i
samarbete med ämnet offentlig rätt vid högskolan. Sammanlagt har nitton olika myndigheter
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anlitat Förvaltningsakademin för halv- till tvådagarskurser. Det är tydligt att
Förvaltningsakademin alltjämt är en självklar aktör för svenska myndigheter att vända sig till
vid behov av utbildning i svensk statsförvaltning.
Under 2020 lämnade Tillitsdelegationen sitt slutbetänkande om en obligatorisk utbildning för
statsanställda. Här föreslås bland annat att det ska inrättas ett råd för utbildningen vid
Statskontoret och att ett stort lärosäte ska ansvara för genomförandet.
Förvaltningsakademin bevakar frågan, eftersom förslagen troligen kommer påverka
efterfrågan på och innehållet i våra uppdragsutbildningar.
Förutom nämnda webinarium har den övriga seminarieverksamheten under 2020 bestått av
ett fysiskt seminarium och tre digitala seminarier. Seminarierna har samlat mellan tjugo och
60 deltagare. Det digitala formatet har märkbart bidragit till fler externa deltagare. Framförallt
lockade seminariet om Anders Ivarsson Westerbergs nya bok om polisreformen många
åhörare. Trots pandemin fortsatte samarbetet med Arbetsgivarverket kring gemensamma
seminarier. Boken om polisreformen och samarbetet med Arbetsgivarverket beskrivs
utförligare nedan.
Forskare från Förvaltningsakademin har under 2020 fortsättningsvis varit efterfrågade som
föreläsare och vid konferenser, samt som experter i utredningar, råd och media.
Förvaltningsakademins medarbetare har inte minst varit aktiva som kommentatorer när det
gäller hanteringen av pandemin. Flertalet forskare deltar också regelbundet i
samverkansaktiviteter av olika slag. Ett exempel är Jenny Madestams samarbete med
Botkyrka kommun som beskrivs närmare nedan.
Hösten 2020 gavs grundkursen i offentlig förvaltning för andra gång med bidrag från flera av
de som är verksamma vid akademin samt vid Avdelningen för juridik. Hösten 2020 antogs
även 29 studenter till mastersprogrammet som i år följt en ny läsordning. I december 2020
beslutade Fakultetsnämnden vid högskolan att inrätta offentlig förvaltning som egen
inriktning på mastersprogrammet, vilket bland annat innebär att programmet får en bredare
rekryteringsbas. Förutom de egna insatserna används ledamöter i Förvaltningsakademins
styrgrupp och andra externa gästföreläsare flitigt på såväl grundkursen som masterskursen.
Detta har varit extra uppskattat när studiebesök och liknande fått ställas in.
Mastersstudenterna har dock i huvudsak kunnat genomföra sin praktik under hösten som
planerat.
Utöver dessa kurser har Förvaltningsakademins medarbetare främst varit engagerade i
Polisprogrammet, Socionomprogrammet, Bibliotekarieprogrammet samt grundutbildningarna
i statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi. Vidare har medarbetare vid
Förvaltningsakademin ansvarat för och bidragit till en nationell doktorandkurs i
organisationsteori.
På personalsidan är antalet medarbetare som är verksamma vid
Förvaltningsakademin/Avdelningen för offentlig förvaltning stabilt. Under året lämnade Jenny
Svensson sin tjänst som biträdande lektor, medan fil dr Martin Qvist anställdes som ny lektor
i offentlig förvaltning och tillträdde i januari 2021. Doktoranden Johan Sandén genomförde
sitt halvtidsseminarium i december och beräknas disputera under 2021.
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Förvaltningsakademins styrgrupp har sammanträtt 4 gånger under året, och är med sina
kunskaper och nätverk ett viktigt stöd för föreståndaren i det strategiska arbetet. Under året
har stf generaldirektör Åsa Krook vid Arbetsgivarverket tillkommit som ledamot i styrgruppen.
Sammantaget har 2020 varit ett omtumlande år som samtidigt gett Förvaltningsakademin en
möjlighet att tänka om och tänka nytt kring våra utbildningar och vår forskning.

Reinvent 2020
REINVENT är en forsknings- och samverkansarena för hållbar stadsutveckling. Ambitionen
är att vara ett kunskapsnav för innovativa lösningar som överbrygger ekonomiska och
sociala spänningar, och de asymmetrier som i sin tur bromsar städers utveckling. Centret
integrerar forskning och undervisning samtidigt som samverkan mellan högskolan och det
omgivande samhället utgör ett väsentligt inslag i verksamheten.
Ett 15-tal forskare från ISV är knutna till REINVENT men forskare från andra delar av
högskolan och andra lärosäten i Sverige och internationellt är knutna till centret. REINVENT
har både formella och mer informella samarbeten med ett 50-tal partnerorganisationer från
såväl offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Professor Apostolis Papakostas är
forskningsledare och docent Malin Gawell är centrumföreståndare. Professor Mats Bergman
är ordförande i styrgruppen som består av representanter från akademin, näringslivet,
offentlig sektor och det civila samhället.
Under 2020 avslutades flera projekt som varit centrala för REINVENT under flera år.
Projektet att Återskapa förorten i fragmenterade landskap (finansierat av KK-stiftelsen),
Elastiska hem, Kulturkraft, Sociala innovationer mot segregation (alla finansierade av
Vinnova) samt det KK-stiftelsefinansierade så kallade AVANS-projektet för utveckling av det
internationella masterprogrammet Ledarskap för hållbar samhällsutveckling har alla
slutredovisats under året. Andra pågående projekt är En stad för alla? En studie om unga
kvinnors liv i en föränderlig förort (finansierat av Vetenskapsrådet), Övervakning i jobbet –
om kameraanvändning i tjänsten (finansierat av Forte) samt en utvärdering av jämställdhet i
projekt finansierade av Arvsfonden.
REINVENT har under året fortsatt vara synlig i den offentliga debatten, och forskarna har
deltagit i en rad evenemang, såväl arrangerade i egen regi som medverkan i andras
seminarier, konferenser och workshops m.m. Under året har både vetenskapliga artiklar och
böcker som populärvetenskap skrivits och publicerats.

Centrum för studier av politikens organisering (CPO)
Centrum för studier av politikens organisering (CPO) inledde sin verksamhet under andra
hälften av 2017. Centrets syfte är att initiera och bedriva forskning kring politikens
organisering.
Centret leds av dess styrgrupp, vilken under 2020 bestått av: Nicholas Aylott, Zhanna
Kravchenko, Jenny Madestam, Adrienne Sörbom, Noomi Weinryb och Magnus Wennerhag.
Gruppen har träffats med 3-4 veckors intervall. Till stöd för styrgruppens arbete har Zhanna
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Kravchenko funnits i rollen som centrets föreståndare och Noomi Weinryb som dess
forskningsledare. Knuten till CPO finns en referensgrupp, som under 2020 bestod av Bengt
Jacobsson, Anne Kaun, Håkan Thörn och Katrine Uba. Referensgruppens roll är att bistå
med reflektion kring centrets långsiktiga planering och strategi samt relationer till övriga
högskolan liksom andra lärosäten.
I övrigt består CPOs bas av forskare från ISV och andra institutioner på Södertörns högskola
som intresserar sig för frågor kring politikens organisering. Denna grupp har möjlighet att
delta i aktiviteter som interna seminarier med inriktning mot ansökningar, publicering och
forskningssamarbeten. Idag har centret totalt 24 externa och interna medlemmar.
Under 2020 har CPO fortsatt fokusera en del av sin verksamhet på temat politikens resurser,
främst med stöd av centrets anslag för forskningsinitiering på detta tema som 2018 erhölls
från Riksbankens Jubileumsfond. Under 2020 användes delar av anslaget främst till en
workshop arrangerad i Berlin i februari 2020 i samarbete med WZB Social Science Center,
med titel “Intermediary Resources. The Brokering of Values, Ideas and Resources in
Political Contexts”. I workshopen deltog ett tjugotal forskare från Polen, Storbritannien,
Sverige, Tyskland, Ungern, USA och Österrike med uppsatser på workshopens tema.
När pandemin väl slog till på allvar i mars 2020 skiftade CPO om till digitalt format. Bland
annat genomfördes under året tre offentliga webinarier på temat politikens organisering
under covid-19 pandemin i Sverige, Tyskland och Ryssland, samt om USA-valet, med
forskare från Sverige, Tyskland, Ryssland och USA. Dessa webinarier samlade totalt över
200 åhörare. Dessutom samarrangerades elva reguljära forskningsseminarier på ISV på
temat politikens organisering med ämnena statsvetenskap och sociologi. Slutligen, och nytt
för i år, har en heldags doktorandworkshop genomförts på temat politikens organisering med
doktorander från olika institutioner på högskolan. Nio doktorander deltog från ämnena
etnologi, företagsekonomi, miljövetenskap, socialt arbete och sociologi.
Centrets forskare har också återkommande varit tillfrågade att kommentera politiska
händelser – såsom klimataktivism, populism och politiska partier – i allehanda medier (radio,
teve, tidningar). Dessutom driver forskare på centret fem vetenskapliga projekt kopplade till
temat politikens organisering inom ramen för högskolan, samt deltar i ytterligare tre projekt
på temat förlagda till andra lärosäten. Projekten är finansierade av Östersjöstiftelsen,
FORMAS och Riksbankens Jubileumsfond. Forskare i styr- och referensgruppen har
dessutom under året publicerat 17 vetenskapliga texter på temat politikens organisering,
varav tio artiklar (peer review), ett bokkapitel, två redigerade böcker och fyra rapporter. Elva
högre seminarier genomfördes i samarbete med ämnen sociologi och statsvetenskap med
tre interna och åtta externa forskare.
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Internationalisering
Vid institutionen finns utbytesavtal med universitet från Europa, Nord- och Sydamerika,
Asien och Afrika. Institutionen har varit representerad i högskolans internationaliseringsråd.
Högskolan har under pandemin upprätthållit kontakten med sina internationella
samarbetspartners genom e-post, digitala möten och digitala konferenser. Kontaktresor och
partnerbesök har sedan mars 2020 inte kunnat genomföras och fått ställas in eller skjutas på
framtiden.
Ämnena nationalekonomi, statsvetenskap, journalistik och juridik gav tillsammans fyra
magisterprogram (60 hp) och två masterprogram (120 hp) på engelska under 2020. På både
avancerad nivå och på grundnivå gavs ett antal kurser på engelska.

Internationalisering inom ämnena
Företagsekonomi
Ämnet har haft internationella samarbeten med utbildning och forskning, i synnerhet i Södra
Kaukasus; forskat och producerat forskningsresultat publicerat i högt rankade internationella
tidskrifter; anställt en gästprofessor från Polen samt samverkat med olika lärosäten i Sverige
som internationellt.

Journalistik
Under året har ämnets internationella magisterprogram haft många sökande och aktiva
studenter. Pandemin medförde att all undervisning genomfördes digitalt under året, men
detta verkar inte ha påverkat studieresultatet negativt, utan studenterna har genomfört sin
undervisning på distans från sina hemländer.
Forskande lärare har under året publicerat sin forskning i olika vetenskapliga och
populärvetenskapliga sammanhang och har även deltagit i konferenser, såväl nationellt som
internationellt, men detta har under året skett digitalt utan resor. Flera forskningsprojekt med
partners och forskare utomlands pågår, och flera nya ansökningar är på gång.

Juridik
Internationaliseringsarbetet som i regel genomsyrat såväl juridikens forskning som utbildning
fortsatte 2020. Juridiklärarna deltog i diverse internationella forskningskonferenser och
artiklar pubiserades i internationella tidskrifter inom ramen för internationella samarbeten.
Ämnet fortsatte att ge magisterprogrammet i Europarättsliga studier på engelska. Under
2020 utarbetades även en kurs inom grundutbildningen som ska ges på engelska 2021.
Internationalisering har också genomsyrat förberedelserna med uppdragsutbildningen för
nyanlända akademiker, nämligen Snabbspår för socialt arbete som också avses genomföras
2021.
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Nationalekonomi
Ämnets manlige professor genomförde uppdragsforskning åt Upphandlingsmyndigheten och
denna forskning resulterade i en av ämnets rapporter. En av artiklarna är också ett resultat
av samverkan med Sveriges Riksbank. En av ämnets manliga docenter blev utvald att som
penningexpert ingå i expertpanelen CASE (Warsawa) som bistår Europaparlamentet i
ekonomiska och monetära frågor. Ämnets forskare har ett brett internationellt nätverk där
flertal av forskarna är anlitade som sakkunniga hos utländska universitet och organisationer.
Erasmus utbytet och antalet utländska studenter till Masterutbildningar påverkades som
mycket annat av pandemin, många studenter utanför EU fick avslag på visumansökningar
och en del studenter som besökt sina hemländer fick svårigheter med uppehållstillstånd när
de skulle återvända till Sverige. Distansundervisningen och hemtentamen har dock inneburit
att utbildningen kunde följas av studenterna från deras hemländer.

Psykologi
Ämnet har på grund av Covid-19 inte haft möjlighet att genomföra den engelska kursen i
Socialpsykologi som vi sedan tidigare håller. Under året har dock ämnet utvecklat den första
delkursen på avancerad nivå på engelska (Strategic Thinking) som är tänkt att när
pandemiläget ser bättre ut. I ansökningen till valbara kurser på ISV till hösten 2021 var
kursen den mest sökta med nära dubbelt så många sökande som platser. Detta är en möjlig
indikator att kursen om den erbjuds till internationella studenter även för dessa skulle vara
intressant.

Socialt arbete
I och med utbrottet av Covid-19 så lades det mesta av internationaliseringsarbetet på is.
Dock fortsatte arbetet med att skapa förutsättningar för samarbetet med University of Ghana
efter att två medarbetare erhöll medel från UHR för en kontaktresa under 2019. Samarbetet
med University of Ghana innefattar både student- och lärarutbyte. Ämnet tilldelades under
2020 medel för att utveckla en kurs i socialt arbete på engelska, arbetet med detta pågick
under verksamhetsåret. Kursen är tänkt att både kunna ges för studenter inom ramen för
socionomprogrammet samt för utbytesstudenter. Ämnet fortsätter även att arbeta med redan
etablerade kontakter i Finland, Tyskland, Ryssland, Frankrike och Polen. Mycket av den
delen knyter an till ämnets Östersjöforskning där flera medarbetare är involverade.

Sociologi
Under 2020 fortsatte sociologiämnet att tillsammans med ämnena företagsekonomi och
nationalekonomi erbjuda det internationella masterprogrammet Leadership for Sustainable
Development. Programmet, som har tre inriktningar, syftar bl.a. till att möjliggöra för fler
internationella studenter att ta del av kurser på avancerad nivå vid Södertörns högskola.
Inom ramen för detta masterprogram utvecklades en ny praktikorienterad delkurs på
programmets tredje termin, Challenge-driven Project Management for Sustainable
Development (15 credits). Utvecklingen leddes av sociologiämnet i nära samarbete med
representanter från programmets övriga inriktningar.
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Sociologiämnet hade planerat för utvecklingen av två internationella delkurser på grundnivå
med engelska som undervisningsspråk under 2020, den först av dessa kurser, Basic
Methods in the Social Sciences, planerades ges för första gången 2021. På grund av
omställningen till distansundervisning under mars 2020 fanns emellertid inga
personalresurser för denna kursutveckling, som har skjutits upp till 2021.

Statsvetenskap
Ämnet statsvetenskap har fått besök av israeliska ambassaden, deltagit i diverse
internationella forskningskonferenser, tagit emot forskare från Tyskland och Irland, tagit
emot en doktorand från Georgien, publicerat olika böcker och artiklar med internationella
förlag och tidskrifter, samt fortsatt med ämnets olika kurser på engelska, för att göra dessa
tillgängliga till utbytesstudenter.
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Samverkan
Många utbildningar har påtagliga inslag av samverkan med det omgivande samhället till
exempel genom gästföreläsare, studiebesök och möjlighet till praktik både i offentliga
verksamheter, företag och i civilsamhället. Vägledd yrkespraktik på grundnivå (30 hp),
Yrkespraktik på avancerad nivå (30 hp), Socionomprogrammets praktiktermin (30 hp) och
IMER-programmets praktik (15 hp) är de mest omfattande exemplen. Även många
forskningsprojekt har omfattande inslag av samverkan och i vissa fall även samproduktion
av resultat. Forskningscentret REINVENT med fokus på omvandlingen av den urbana
periferin är bara ett av flera exempel. Förvaltningsakademins samarbete med offentliga
verksamheter är ett annat.
Varje år brukar ett antal forskare vid institutionen delta i PUSH (Personrörlighet och Utbyte
vid Södertörns Högskola); en satsning som erbjuder lärare och forskare möjlighet och
resurser att tillbringa en del av sin tid hos en samarbetspartner – i Sverige eller utlandet – för
att initiera och förstärka samverkan samt öka sin samverkansskicklighet.
Flera av institutionens forskande lärare har medverkat i olika medier och gett
expertutlåtanden. Enligt högskolans pressbevakning uttalade sig medarbetare på
institutionen under 2020 vid ca 721 tillfällen i både press och webb.
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Organisation och personal
Institutionen leds av prefekt och två proprefekter. Institutionen är sedan 1 juli 2019 indelad i
nio avdelningar (ett ämne per avdelning) som leds av en avdelningsföreståndare tillika
ämnessamordnare förutom för de två största ämnena, företagsekonomi och socialt arbete
(där uppdragen avdelningsföreståndare och ämnessamordnare innehas av två personer).
Varje utbildningsprogram har en programsamordnare som rapporterar till
avdelningsföreståndaren. Institutionens administrativa personal leds av en administrativ
chef.
I institutionens ledningsgrupp ingår prefekt och proprefekter, administrativ chef och
avdelningsföreståndarna. Ledningsgruppen har haft schemalagda veckovisa möten under
verksamhetsåret 2020. Institutionsnämnden har haft 10 möten under 2020: 23 januari, 13
februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 27 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och
10 december. Institutionsnämnden fortsatte under året att hålla s.k. förmöten inför ordinarie
nämndmöten i syfte att höja kvaliteten på beredningsprocessen för kurs- och
utbildningsplaner.
Två personalmöten hölls under året: 23 januari och 22 april. Dessutom har personalen haft
regelbundet återkommande institutionsgemensamma fika och veckovisa
institutionsgemensamma frukostmöten. Efter övergången till distansarbete fortsatte de
veckovisa frukostmötena digitalt, med hög närvaro.

Verksamheten vid avdelningen för företagsekonomi
Under 2019 förstärktes ledningen på det företagsekonomiska ämnet genom tillsättning av
såväl avdelningsföreståndare som biträdande avdelningsföreståndare som tillsammans med
ämnessamordnare och studierektor arbetat aktivt för att på ett systematiskt sätt verka för en
förbättrad arbetsmiljö och ett mer systematiskt arbete med kvalitetsfrågor inte minst vad
gäller ämnets omfattande utbildningsverksamhet. Detta arbete har på flera sätt bidragit till,
och lagt en god grund för, fortsatt arbete med tidigare uppsatta målsättningar som t.ex.
skapa en god arbetsmiljö för personalen – ämnet har, genom den ledning som tillträdde
2019, arbetat mer strategisk för att kunna åstadkomma och bygga upp en bättre arbetsmiljö,
och stärka kvaliteten i utbildningarna och i synnerhet kandidat-, magister- och
masteruppsatserna.
Genomströmningen har förbättrats med olika insatser och en samordning med uppsatser har
gjorts. Ämnessamordnaren har hanterat flera projekt för att få en tydlighet till ämnets
produktion. Avdelningsföreståndaren har aktivt jobbat med kontering kring personalens
insats.
I september 2019 startade det nya internationella masterprogrammet ”Ledarskap för hållbar
samhällsutveckling” som ges av företagsekonomi, nationalekonomi och sociologi. I
programmet ingår även lärare från psykologi, retorik, miljövetenskap och estetiska
lärprocesser. Programmet har utvecklats och ges i nära samarbete med både offentliga
aktörer, näringsliv och civilsamhälle.
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Forskning vid ämnet speglar den bredd av utmaningar som företag möter i dagens samhälle.
Det rör sig om små och stora företag, traditionella och nyskapande affärsmodeller samt
företagande inom många olika sfärer i samhället. Ett 30-tal forskare och doktorander driver
forskningsprojekt med fokus på entreprenörskap, organisation, affärsutveckling, styrning,
nätverk, marknadsföring och redovisning. I forskningen uppmärksammas institutioners roll,
dynamikens mekanismer samt hur såväl ekonomiska som sociala och kulturella aspekter av
företagsekonomi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Ett 10-tal av ämnets forskare är engagerade i forskningsprojekt, i flera fall med påtagliga
inslag av samverkan, med finansiering från Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, Vinnova. Under
året har över 60 artiklar, böcker, bokkapitel publicerats. Flera av ämnets forskare har också
presenterat sina arbeten vid internationella konferenser och medverkat aktivt i internationella
nätverk. Flera av ämnets forskare är även aktiva inom olika typer av samverkansprojekt i
närområdet med fokus på urban utveckling, Stockholms skärgård med fokus på
småföretagande och civilsamhället med fokus på hållbar utveckling.
Under 2020 arrangerades åtta högre seminarier där forskare från det egna ämnet, forskare
från andra svenska eller internationella lärosäten presenterade sin forskning. Ett av
seminarierna samarrangerades med Miljövetenskap och ett med samarrangerades med
centrumbildningarna Förvaltningsakademin och Centrum för politikens organisering. Två av
seminarier var doktoranders slutseminarier. En planerad ämnesspecifik forskningsdag sköts
på framtiden på grund av corona-situationen.
Den 11 december 2020 försvarade Sara Persson sin avhandling Corporate Hegemony
through Sustainability. A study of sustainability standards and CSR practices as tools to
demobilize community resistance in the Albanian oil industry. Opponent var professor Alison
Pullen, Macquarie University, Australia. Betygsnämnden bestod av professor Bobby
Nanerjee, Cass Busienss School, UK; docent Jenny Helin, Uppsala universitet/campus
Gotland samt professor Johan Sandström, Luleå tekniska universitet. Disputationen
genomfördes digitalt på grund av corona-situationen.
Ämnets Forsknings- och handledarkollegium, där alla disputerade forskare vid ämnet ingår,
hade sex möten. Under hösten genomfördes också en självvärdering av ämnets
forskarutbildning som del av högskolans kvalitetsarbete. Granskning av denna självvärdering
görs under 2021.
2020 har i grunden präglats av covid-19-pandemin och åtgärderna för att minska
smittspridningen bland personal och studenter inom avdelningen och ämnet.
Den 13 mars 2020 gick hela ämnet över en natt över till digital undervisning. Snabb och bra
insats av personalen på alla nivåer gjorde detta möjligt. Personal från ämnet har stöttat
andra avdelningar och högskolan centralt i arbetat att utveckla både distansundervisning och
försök att rättssäkra digitala distanstentor. Bland annat har ämnessamordnaren deltagit i
ISV:s projekt med syfte att förebygga fusk. Hen har även varit arbetsledare åt en
visstidsanställd digital tentavärd under HT20.
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De digitala distanstentorna innebar ett kraftigt ökat deltagande vid tentor; t.ex. hade ämnet
444 tentander på en tenta i ekonomistyrning i juni 2020. Mång gamla studenter har
återupptagit sina examinationsförsök efter att ha varit borta från studierna, i flera fall under
många år. Med ökat antal tenterande har vi även fått ökad produktion av HÅP:ar, tyvärr över
taket. Vi har även upplevt kraftig ökning av antalet misstänkta fall av plagiat och misstänkt
otillåtet samarbete i samband med examination. Detta har lett till en ökad arbetsbörda inte
enbart för utredarna inom utbildningsavdelningen men även för examinatorerna. Under året
har vi, liksom andra ämnen, även haft en kraftig ökning av begäran av omprövning av tentor.
I de flesta fall utan grund. Även det har lett till ökad arbetsbörda för examinatorerna.
December 2020 togs beslutet att dra ner på antalet extra tentor som ges under ett år; från i
vissa fall sju till fyra per år, detta i huvudsak av arbetsmiljöskäl. På vissa kurser hade vi
tidigare gått direkt från tentarättning till tentarättning d.v.s. vi hade fått göra fler tentor i förväg
eller jobbat hårt med att hinna både rätta och ta fram nya tentor på kort tid. Augustitentor ges
enbart på de kurser som inte har en tenta under första perioden under höstterminen.

Verksamheten vid avdelningen för journalistik
Under 2020 blev det klart med anställningen av vår nya professor Kristina Riegert, som
påbörjade sin anställning i januari 2021. Under 2020 fick avdelningen ytterligare en docent,
och en annan docentansökan skickades in och beviljades under våren 2021. Arbetet med
ansökan om forskarutbildningsrättigheter intensifierades under hösten 2020, och beviljades
våren 2021.
Rektor beslutade under våren 2020 att tilldela ämnena Medieteknik, Journalistik och Medieoch kommunikationsvetenskap planeringsmedel för forskningssamarbeten som inbegriper
forskare från dessa ämnen. Journalistiken beviljades medel för planering av tre olika
samverkansprojekt, vars ansökningar lämnades in under hösten.
Under 2020 genomfördes kvalitetsutvärderingar av Journalistikens båda kandidatprogram,
Journalistik och digitala medier, och Journalistik med samhällsstudier. Båda programmen
fick positiv respons och förslag på åtgärder som vidareutvecklas och åtgärdas under 2021.
Under 2020 genomförde kollegiet ett flertal pedagogiska seminarier i samarbete med
högskolepedagogiken kring olika aspekter av studentrespons, betygssättning och
pedagogisk grundsyn. Allt skedde på distans på grund av pandemin.

Verksamheten vid avdelningen för juridik
Ämnet juridik fortsatte under 2020 att bedriva sin verksamhet i enlighet med det givna
utbildningsuppdraget och ämnets målsättningar formulerade i verksamhetsplanen för 2020.
Under år 2020 fortsatte arbetet för en långsiktig kompetensförsörjning i syfte att stärka
ämnet personalmässigt. En lektor och två adjunkter blev tillsvidareanställda och det utlystes
två lektorat, ett i civilrätt och ett i straffrätt. Det anställdes därutöver tre lektorer på två år.
På grund av pandemin ägnades en stor del av ämnets verksamhet åt att utveckla digitala
undervisnings- och arbetsformer, när det gäller såväl pedagogik som arbetsmiljö.
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Under 2020 fortsatte ämnet med översynsarbete av kurserna inom grundutbildningen i såväl
offentlig rätt som affärsrätt samt det påbörjades en pedagogisk översyn av
magisterprogrammet i Europarättsliga studier som ges på engelska. När det gäller
magisterutbildningen upprättades även ett programråd för magisterprogrammen.
Även under 2020 fortsatte ämnet med etablerade ämnes- och institutionsöverskridande
samarbeten, som med t.ex. företagsekonomi, socialt arbete, Europaprogrammet,
Programmet Miljö och utveckling mm.
Under 2020 påbörjades även ett nytt samarbete med journalistikämnet gällande kursen
medierätt och samarbetet med Polisutbildningen utökades med kursen trafikjuridik.
Under 2020 påbörjades förberedelserna för två av de tre kurserna (en på 15 hp och en på 7,
5 hp) inom ramen för uppdragsutbildningen Snabbspåret för socialt arbete.
Ämnet deltog som vanligt i Förvaltningsakademins uppdragsutbildningar som gavs för
svenska myndigheter. Samverkan med myndigheter fortsatte även genom gästföreläsningar
inom de juridiska kurserna (inom såväl offentlig rätt som andra kurser, t.ex. arbetsrätt). Även
forskningsmiljön förbättrades genom de återkommande forskningsmötena och starten av ett
antologiprojekt där alla lärare är inbjudna att delta.

Verksamheten vid avdelningen för nationalekonomi
Arbetet med att förbättra ämnets ekonomi gav mycket positiv effekt på ämnets budget. Det
prognostiserade underskottet i början av året var drygt 1.6 miljoner kronor och utfallet blev
drygt 400 tusen kronor i underskott. Det bör nämnas att schablonmetoden för debitering av
lokalkostnader och examinationer förklarar en stor del av underskottet på 400 tkr. Redan
under 2019 inledde ämnet en översyn av ämnets budget och analys av orsaker till att
ämnets budget hamnat i obalans. Utifrån denna översyn vidtogs åtgärder och som började
ge resultat på ämnets ekonomi redan under 2020. Det som bidrog till den förbättrade
budgeten var minskade kostnader för vikarier och lägre driftkostnader, exempelvis inköp av
tjänster. En del andra åtgärder som samordning av kurser, minskat kursutbud och effektivare
lokalanvändning förväntas ge fortsatt positiv effekt på ämnets ekonomi under 2021.
Ämnet har under 2020 kombinerat kostnadsbesparingar i utbildningsutbudet med
kursutveckling. Till besparingarna hör minskat kursutbud och hemtentamen för de stora Akurserna. Studenter uppmuntras även till att skriva sina kandidatuppsatser parvis och
detsamma gäller för masteruppsatserna. Ämnet har som ett led i samarbetet med
statsvetenskap och filosofi utvecklat en kurs på A-nivån som är anpassad för PPEstudenterna, ämnet har också sett över kursstrukturen så att den på ett mer renodlat sätt är
anpassad till programstudenterna i ekonomikandidat-programmet och PPE-programmet.
Den valfria terminen för ämnets Masterprogram har koordinerats med övriga
masterutbildningar inom ISV.
Pandemin har varit mycket ansträngande för undervisande personal i och med övergången
från campusundervisning till distansundervisning. Det är imponerande att få vara med om
det engagemang och lojalitet som medarbetarna visat gentemot studenter då undervisande
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lärarna på ett förtjänstfullt sätt och med kort varsel lyckats med att lägga om planerade
salsundervisningar till digitala föreläsningar och seminarier.
Ämnets forskare har tillsammans publicerat tolv artiklar, tre rapporter, deltagit i närmare tio
konferenser/workshop, en bokpublicering och bidragit med tre kapitel till tre böcker. Ämnet
vill särskilt lyfta fram en av våra kvinnliga professorer, Ranjula Swain Bali, som under året
publicerat fem artiklar och som alla är vetenskapligt granskade. Hon har är också en av två
författare till den publicerade boken. Ämnets forskare hade ett flertal artiklar som skulle
presenteras i konferenser men som ställdes in och flyttades fram till år 2021 på grund av
pandemin. Dessa artiklar kommer istället att publiceras under året 2021.
Under verksamhetsåret utlyste ämnet två nya tjänster varvid en av de utlysta tjänsterna
bemannades av en kvinnlig lektor, Oana Mihaescu. Hon kommer närmast från Handels
Forskningsinstitut och forskningsområdet är inom geografisk ekonomi. Oana tillträder sin
tjänst under våren 2021. Den ansträngda budgeten medförde dock att ämnet avstod från att
tillsätta den en av de två utlysta tjänsterna. Ämnet anställde en kvinnlig doktorand Alexandra
Allard och hon påbörjade sina studier höstterminen 2020. Andelen kvinnor med
nyrekryteringen uppgår till fyra av ämnets nio fast anställda. Båda av ämnets doktorander är
kvinnor.
Den planerade konferens som skulle behandla resultatet av arbetsmiljöutredningen och som
avslutades i slutet av 2019 fick ställas in på grund av pandemin. Ämnet har dock tagit fasta
på de slutsatser som arbetsmiljöutredarna drog gällande ämnets arbetsmiljö. Tydligare
information och förankring av beslut som påverkar undervisande lärare och forskare har
åtgärdats med förberedande möten och tillsättande av arbetsgrupper innan ämnet tar upp
frågor för beslut. För att underlätta distansarbetet har ämnet köpt in skrivplattor, skärmar,
kontorsstolar och annan utrustning som underlättar arbetsmiljön i hemmet. Pandemin har
dock försvårat informationsflödet inom ämnet då fysisk närvaro på jobbet inte har varit
möjligt för ett flertal av personalen.

Verksamheten vid avdelningen för offentlig förvaltning
Avdelningen för offentlig förvaltning inrättades 1 juli 2019. Den består av ett tiotal anställda,
och har ansvar för centrumbildningen Förvaltningsakademin. Under året fattades beslut om
att inrätta Offentlig förvaltning som huvudområde för masterexamen. Från och med
höstterminen 2021 kommer masterprogrammet i offentlig organisation och ledning ges med
offentlig förvaltning som ämnesinriktning. Ett tjugotal publikationer gavs ut av avdelningens
medarbetare, samt ett tiotal seminarier hölls i Förvaltningsakademins regi.
Hösten 2020 gavs grundkursen i offentlig förvaltning för andra gången med bidrag från flera
av dem som är verksamma vid avdelningen för juridik. Hösten 2020 antogs även 29
studenter till masterprogrammet som 2020 följt en ny läsordning.
Utöver dessa kurser har medarbetarna främst varit engagerade i Polisprogrammet,
Socionomprogrammet, Bibliotekarieprogrammet samt grundutbildningarna i statsvetenskap,
företagsekonomi och sociologi. Vidare har medarbetare vid Offentlig förvaltning ansvarat för
och bidragit till en nationell doktorandkurs i organisationsteori.

21 (48)

Dnr: 2111-1.1.3-2021

Under året lämnade en biträdande lektor sin tjänst, medan en ny lektor rekryterades och
anställdes från och med januari 2021. Doktoranden Johan Sandén genomförde sitt
halvtidsseminarium i december och beräknas disputera under 2021.
Under perioden februari - september 2020 genomfördes en utbildning med namnet
Transnational public administration in the Baltic Sea region (TPA) på uppdrag av Svenska
institutet (SI) riktad mot länder i Östersjöregionen. På kursen (7,5 hp) deltog ett tjugotal
studenter från Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige. Studenterna var antingen
offentliga tjänstemän eller civilsamhällesanställda och arbetade alla med transnationell
offentlig förvaltning in sin vardag. En liknande SI-finansierad kurs -Transnational Public
Administration and Organizing (TPAO) - gavs under en tvåveckorsperiod i oktober 2020.
En ansökan om att erhålla masterrättigheter för offentlig förvaltning har lämnats in till
Fakultetsnämnden. En rekrytering av lektor inleddes under 2019 för att förstärka i
undervisningen. Samverkansmedel har sökts och beviljats för att utveckla en
enkätundersökning till statstjänstemän. Medel erhölls från Svenska institutet för att utveckla
en utbildning för yngre tjänstemän från Östeuropa.

Verksamheten vid avdelningen för psykologi
Verksamheten vid avdelningen för psykologi har under 2020 genomförts i enlighet med det
givna utbildningsuppdraget. Dock har verksamheten fundamentalt påverkats av covid-19
som många kollegor inom ämnet upplevt som stressande, framför allt under vårterminen
2020. Ämnet har dock genomfört fyra ämnesråd, fyra ämnesmöten under året, samt sex
högre seminarier under året med fokus på både interna och externa forskningsprojekt.
Under året påbörjades rekryteringen av en lektor i psykologi med inriktning mot AOpsykologi där tanken är att denna skall mer aktivt kunna arbeta med
Personalvetarprogrammet på ISV tillsammans med en motsvarande tjänst inom
Sociologiämnet. Under vårterminen utlystes också tre tidsbegränsade lektorat på ett år
vardera vilket gjort att ämnet under höstterminen kunde fokusera på undervisningen i stället
för att jobba med anställningar. Erfarenheten är därmed att detta sätt att rekrytera till
tidsbegränsade anställningar är att föredra.
Resultatet på den genomgång av Personalvetarprogrammet presenterades av två externa
granskare där det framkom ett antal förbättringsmöjligheter med fokus på högre grad av
samverkan med externa aktörer och en ökad volym av undervisning som fokuserar på
ekonomi i personalvetenskapliga frågor.
I relation till polisprogrammet har Neda Kerimi gått in som terminssamordnare för termin 3
och dessutom påbörjat arbetet med att erbjuda polisstudenter möjligheten att skriva sina
examensarbeten inom ämnena psykologi, socialt arbete, och offentlig förvaltning på ISV.
Likt tidigare år har ämnet också varit medverkande i planeringen av institutionens internat
som på grund av pandemin genomfördes digitalt.
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Verksamheten vid avdelningen för socialt arbete
Fem nya lektorer och två adjunkter anställdes och bemanningssituationen stabiliserades
betydligt. Under året antogs också två doktorander till den nystartade forskarutbildningen,
vars handledare samtliga är anställda inom avdelningen för socialt arbete. Forsknings- och
handledarkollegiet ombildades och blev ett forum där alla disputerade vid avdelningen ingår.
Fokus ligger på att dels skapa en inkluderande forskarmiljö där alla lektorer upplever en
naturlig tillhörighet även om man i perioder inte bedriver egna forskningsprojekt, dels arbeta
för en välfungerande forskarutbildningsmiljö.
Arbetet med att stärka det sociala arbetets kärnområden och storstadsprofil har fortsatt
under 2020 och kommer att pågå en tid framöver. Kursplaneutveckling pågår löpande för att
dels se över progressionen i socionomprogrammet genom att säkerställa kopplingen mellan
nationella examensmål, lokala examensmål och kursernas konstruktiva länkning, dels för att
utforma ett nytt socionomprogram där terminskurser och delkurser ersätts med kurser
(motsvarande de gamla delkurserna). Samarbetet med polisutbildningen har stärkts genom
att samläsningsmomentet på termin sju har förlängts och samarbetet inkluderar nu även
socialtjänsten i Botkyrka. En av våra lektorer har också ett uppdrag inom polisutbildningen
som verksamhetsutvecklare där en del av uppdraget innefattar ett utökat samarbete mellan
polisutbildningen och socialt arbete. Avdelningen initierade ett samarbete med socialtjänsten
i Skärholmen som omfattar följeforskning för våra forskande lärare, studiebesök för våra
studenter, möjlighet till uppsatsuppdrag, gästföreläsningar samt möjligheten för ämnets
lärare att göra praktik på socialtjänsten. Arbetet med en ansökan om utbildning för hälsooch sjukvårdskurator inleddes. För att ytterligare stärka våra studenters akademiska
litteracitet har ett samarbete mellan Södertörns högskolebibliotek, Studieverkstan,
Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning och socialt arbete inletts på första
kursen på Socionomprogrammet. Detta är en del av vårt arbete för breddat deltagande.

Verksamheten vid avdelningen för sociologi
Verksamheten vid avdelningen för sociologi har under 2020 genomförts i enlighet med det
givna utbildningsuppdraget med avsevärda avvikelser från ämnets ordinarie undervisningsoch examinationsformer på grund av covid-19. Forskande lärare har under året publicerat
sin forskning i olika sammanhang och även deltagit i konferenser, såväl nationellt som
internationellt. Flera forskare har fått externt forskningsanslag.
Tillsammans med programsamordnaren för Personalvetarprogrammet och
avdelningsföreståndaren för psykologi genomförde sociologiämnet en genomgripande
översyn av Personalvetarprogrammet (PVP) i syfte att utveckla programmets innehåll,
upplägg och möjligheten till samverkan med externa aktörer. I ett första steg såg två externa
granskare över programmets innehåll och undervisningsupplägg, dessa kontaktades under
HT19 och levererade ett utlåtande till slutet av VT2020. Parallellt med denna av sociologioch psykologiämnet initierade externa utvärdering genomfördes en intern utvärdering av
PVP som Fakultetsnämnden höll i. Under 2020 utlystes två lektorat med inriktning mot
arbetsliv och organisation i psykologi respektive sociologi. Planen är att dessa två lektorer
tillsammans ska se till att synpunkterna och förslag från de två utvärderingarna av PVP tas i
beaktande och implementeras i en översyn av programmets innehåll och struktur.
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Under 2020 utvärderades forskarutbildningen i sociologi av FN. Utvärderingen leddes av
avdelningsföreståndaren men alla aktiva medlemmar i handledarkollegiet bidrog i arbetet
med utvärderingen. Självvärderingen granskades av två externa granskare och
sociologiämnet fick ett gott omdöme för sin forskarutbildning. Granskarna pekade även ut ett
antal utvecklingsområden (kursutveckling, doktorandkohorter etc.) som ämnet ska arbeta
med under kommande år.

Verksamheten vid avdelningen för statsvetenskap
Från 1 september, i och med den nya omorganisationen fr.o.m. 1 juli 2019, är numera
avdelningsföreståndare och ämnessamordnare samma d.v.s. Welat Songur. Tidigare var
Welat bara avdelningsföreståndare för statsvetenskap och nationalekonomi. Två lektorer har
anställts varav en med inriktning mot lärarutbildningen och en med inriktning mot demokrati.
Men en lektor har slutat.
Tillsammans med studenter från statsvetenskap bjöds den svenska Utrikesministern på en
hearing i samband med utrikesdeklarationen.
Inom ämnet statsvetenskap ryms två huvudområden, statsvetenskap och internationella
relationer. Under året bildades en arbetsgrupp för att arbeta med kursutveckling på
grundutbildningsnivå till avancerad nivå, inom båda dessa huvudområden. Vårt nya
masterprogram startade HT19 och 25 studenter antogs. Vidare har ämnet aktivt deltagit i att
starta PPE-programmet tillsammans med filosofi och nationalekonomi. Programmet tog in
studenter HT20.
När det gäller forskningen inom ämnet har året varit stabilt och en extern sökande fick medel
från Östersjöstiftelsen. En kollega (Peter Strandbrink) befordrades till professor. En
doktorand från Georgien erbjöds plats att vistas vid ämnet under ett år. Doktoranden fick
medel från Svenska institutet. Ämnets forskningsseminarium har varit väl besökta. Både
forskare, doktorander och forskare från andra lärosäten har presenterat sina papers eller
färdiga manus.
Sammanlagt disputerade fyra doktorander under år 2020.

Verksamheten inom institutionens administration
Den administrativa personalen på institutionen stöttar verksamheten med utbildnings- och
forskningsadministration samt personalfrågor. Institutionens administrativa personal har vid
sidan av det rutinbundna administrativa arbetet medverkat i olika arbetsgrupper och på så
vis fortsatt driva utvecklingsarbete inom sina verksamhetsområden. Arbetet med att se över
tjänstebenämningar på HR-området på institutionsnivå har avslutats, vilket innebär att
personalkategorin som tidigare benämndes personalhandläggare nu benämns HRgeneralist. I början av 2020 inrättades en ny tjänst som administratör vars huvudsakliga
uppgift är att stötta chefer med Retendo, timarvoderingar, uppdrag och kontering.
Utbildningsadministratörerna har varit fortsatt involverade i projektet om ett nytt Infocenter på
högskolan; bl.a. i delprojekten Ärendehanteringssystem.
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Två HR-generalister från institutionen har deltagit i projektet att implementera övergången till
Statens Servicecenter vad gäller lönerelaterade tjänster.
En HR-generalist har deltagit i projektet att se över forskarutbildningsadministrationen.
Projektet har drivits gemensamt av institutionerna och Avdelningen för
verksamhetsutveckling och myndighetsutövning. Syftet är att hitta gemensamma arbetssätt
samt att effektivisera och tydliggöra ansvarsfördelning och arbetsflöden.
Institutionen har deltagit i produktionsverkstaden för ”Projektet Ny medarbetarwebb” med en
handläggare och en utbildningsadministratör.
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Balans- och resultaträkning
Balansräkning per 31 december 2020 (samtliga belopp i tkr om inte annat anges).

Tillgångar

Saldo

Saldo

31.12
2020

31.12
2019

Anläggningstillgångar 1)

230

234

Kundfordringar 2)

484

39

Övriga kortfristiga fordringar 3)

0

0

Upplupna intäkter 4)

3 896

3 136

Summa tillgångar (1,2,3,4)

4 610

3 409

Avräkningskonto

81 807

108 578

Summa tillgångar

86 417

111 987

Kommentar

Värdeminskning (avskrivningar)

Bidrags- och uppdragsintäkter
som ej utbetalts av finansiärer
dvs. en fordran på finansiär
som styrks via kontrakt och
liknande

ISV har inte en egen kassa. För
att debet- och kreditsidan i
denna förenklade
balansräkning ska
korrespondera redovisas här
skuld och eget kapital (se
nedan) med avdrag för
tillgångsposter enligt ovan.
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Skulder och eget kapital

Saldo

Saldo

Kommentar

31.12
2020

31.12
2019

Avsättningar 1)

0

0

Skulder 2)

1 722

1 604

Upplupna poster 3)

89

1409

Oförbrukade bidrag 4)

49 515

58 830

Erhållna externa bidrag som
ännu ej har förbrukats

Förutbetalda intäkter 5)

1 038

2 333

Erhållna intäkter som ännu ej
har förbrukats

Summa skulder (1,2,3,4,5)

52 364

64 176

Balanserat kapital

47 811

51 897

Åretsresultat enligt resultaträkning

-13 757

-4 087

Summa eget kapital (myndighetskapital)

34 053

47 811

Summa skulder och eget kapital

86 417

111 987

Delpensioner och särskild
löneskatt

Från tidigare år, ackumulerade
vinster

Ackumulerade vinster ingående
balans 2020-01-01
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Resultaträkning 1 januari – 31 december 2020 resp. 2019
(samtliga belopp i tkr om inte annat anges)

Intäkter

GU
2020

FO
2020

Total
2020

GU
2019

FO
2019

Total
2019

Kommentarer

Anslag

148 186

22 487

170 672

146 899

20 013

166 912

Statliga anslagen

Avgifter och andra ersättningar

2 202

2 039

4 241

5 002

2 632

7 634

Uppdragsutbildning och –
forskning, avgifter från 3:e
landsstudenter, konferenser,
kopiering, kompendieförsäljning

Bidrag

3 201

47 578

50 779

303

55 047

55 350

Inom- och utomstatliga
bidrag

Redovisning av poster som
intern-debiterats till andra
institutioner och avdelningar.
Intäkter för utlån av personal,
lokaler övrig drift,
medfinansiering.

Interna intäkter

-736

1 114

378

106

0

106

Summa intäkter

152 853

73 217

226 070

152 310

77 692

230 002

Kostnader

GU
2020

FO
2020

Total
2020

GU
2019

FO
2019

Total
2019

Kommentarer

Personal

91 934

49 667

141 601

82 679

46 420

129 099

Löner och arvoden inkl.
sociala avgifter,
traktamenten, sjuk-och
hälsovård, kurser och
konferenser. Under denna
rubrik redovisas även
personal som har lånats från
andra institutioner och
avdelningar.

Lokaler

20 997

1 265

22 262

21 865

5 029

26 894

Tjänsterum och
undervisningslokaler

Övrig drift

3 004

3 042

6 041

4 160

5 579

9 712

Exempel på poster som
redovisas under denna rubrik
är resor, representation,
annonsering,
förbrukningsmaterial, -
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inventarier, trycksaker o
böcker, datortillbehör, övriga
externt köpta tjänster.

Köpta tjänster

2 806

432

3 243

2 738

1009

3 772

Tentamenskostnader

3 956

0

3 956

2 417

0

2 417

OH

47 289

15 356

62 645

45 308

16 771

62 078

Finansiella kostnader

-1

-1

-2

0

0

0

Avskrivningar

53

24

77

98

18

116

Summa kostnader

170 039

69 788

239 827

159 263

74 825

234 088

Resultat (+ =vinst)

-17 186

3 429

-13 757

- 6953

2 866

-4 087

OH grundutbildning 66,01%
och för forskning 48,03%.
Motsvarande 2019 var för
grundutbildning 65,30% och
forskning 50,22%
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Bilagor
BILAGA 1: Forskning
Beviljade forskningsprojekt 2020
Företagsekonomi
Ledarskap för en hållbar digital arbetsmiljö. AFA. Projektledare: Steffi Siegert.
RISE - Ökad cirkulär användning av planglas. Energimyndigheten. Projektledare: Arash
Kordestani.
Journalistik
Samverkansfinansiering HD och BT (omgång 4). Vinnova. Projektledare: Maria Zuiderveld.
Sydöstran förstudie. Projektledare: Malin Picha Edwardsson.
THALIA - Towards thoughtful, informed, and compassionate journalism in covering human
trafficking. CBSS. Projektledare: Urban Larssen.
Nationalekonomi
Utreda nationalekonomiska aspekter vid upphandling av kvalitet. Upphandlingsmyndigheten.
Projektledare: Mats Bergman.
Offentlig förvaltning
Att bli eller inte bli ledare. FORTE. Projektledare: Therese Reitan.
Brott i nära relationer. Polismyndigheten. Projektledare: Daniel Castillo.
Regeringskansliet i en ny tid - Workshop för forskningsinitiering. Riksbankens
Jubileumsfond. Projektledare: Anders Ivarsson Westerberg.
SAYP, Svenska Institutet. Projektledare: Zhanna Kravchenko.
Psykologi
Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet. Trafikverket. Projektledare:
Catherine Sundling.
Socialt arbete
Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram.
FORMAS. Projektledare: Dominika Vergara Polanska.
Leavers and stayers – Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and Finland.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Jani Turunen.
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Mellan resignation och framtidstro. Stenastiftelsen. Projektledare: Majsa Allelin.
Växelvis boende i Sverige - Utveckling, bakgrundsfaktorer, stabilitet och utfall av en ny
familjeform. FORTE. Projektledare: Jani Turunen.
Sociologi
Det nödvanliga och det möjliga. FORMAS. Projektledare: Magnus Wennerhag.
Elastiska Hem. Vinnova. Projektledare: Apostolis Papakostas.
Kameraövervakning och våld. Vetenskapsrådet. Projektledare: Alexandra Bogren.
Kartläggning av Europeiska Kvinnolobbyn. Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare: Eva
Martina Karlberg.
Multiscalar Ethnic Intermediation in Post-Communist Eastern Europe. Östersjöstiftelsen.
Projektledare: Daniel Fittante.
Policy Advice in Electoral democracies – Think Tanks in Hungary and Poland.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Adrienne Sörbom.
Roundtable of quantitative attitude research. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Paul Fuehrer.
Student mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies
and assets among Belarusian and Ukrainian students. Östersjöstiftelsen. Projektledare:
Mette Ginnerskov-Dahlberg.
Tidskriften Sociologisk Forskning, bidrag. Sveriges Sociologförbund. Projektledare: Magnus
Wennerhag.
Statsvetenskap
Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet
Estonia and post-independence Finland. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Christofer
Berglund.
Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas
ungdomsförbund. MUCF. Projektledare: Ann-Cathrine Jungar.

Pågående forskningsprojekt 2020
Företagsekonomi
A Contemporary Business History of the Dairy Industry – Processes of Entrepreneurship,
Strategy and Internationalization in the Baltic Sea Region, 1989-2018. Östersjöstiftelsen.
Projektledare: Mikael Lönnborg.
Firm demography and entrepreneurship in Eastern and Central Europe and in the Baltic
region. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Marcus Box.
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In the Services of the SMEs? The Patent Systems and the SMEs in the Baltic Sea Region.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Besrat Tesfaye.
Pervasive Media. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Renate Åkerhielm.
Social Enterprise, EURICSE. Övriga EU-medel. Projektledare: Malin Gawell.
Vårdval Sverige. J Wallanders och T Hedelius Stiftelse, T Borwaldhs stiftelse. Projektledare:
Erik Borg.
Journalistik
Co-construction and recontextualisation of migrants’ narratives in the asylum process.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Hanna Sofia Rehnberg.
Journalistik för alla. Vinnova. Projektledare: Maria Zuiderveld.
Konflikthantering. Vinnova. Projektledare: Malin Picha Edwardsson.
TrinfoConDis. Svenska institutet. Projektledare: Gunnar Nygren.
Ursprungsmärkt journalistik. En redaktionell tjänst med blockkedjor för verifiering av data.
Vinnova. Projektledare: Malin Picha Edwardsson.
Worlds of journalisms. Anna-Marie och Gustaf Anders Stiftelse. Projektledare: Nina
Springer.
Nationalekonomi
Ekologiska kompensationspooler i jordbrukslandskapet ECOPAL. Naturvårdsverket.
Projektledare: Katarina Elofsson.
Monetization of Circular Economy benefits in the fashion and clothing industry. FORMAS via
Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research. Projektledare: Ranjula Bali
Swain.
Soil structure and soil degradation. FORMAS. Projektledare: Katarina Elofsson.
The Baltic economies: Catalysts for the internationalization of Swedish SMEs?.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Patrik Tingvall.
Offentlig förvaltning
Demokratins väktare eller rasister? Vetenskapsrådet. Projektledare: Jenny Madestam.
Psykologi
Individuals’ strategic orientations toward social interdependence in Russia and Sweden.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Ola Sternäng.
Socialt arbete
Snabbspår för socialt arbete. Arbetsförmedlingen. Projektledare: Ali Hajighasemi.

32 (48)

Dnr: 2111-1.1.3-2021

Social mobilisering. Stadsmissionen. Projektledare: Lisa Kings.
Sociala processer på den svenska kreditmarknaden. FORTE. Projektledare: Yerko Rojas.
Sociologi
Adverse childhood experiences, alcohol use in adulthood and mortality: Examining the
associations using retrospective survey data and record linkage in Estonia.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Andrew Stickley.
Anarchist Groups and Movements. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Magnus Wennerhag.
Anti-racist contentions in the Baltic Sea region – a study of anti-racist activists’ interplay with
politicians and civil servants. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Magnus Wennerhag.
Challenging the myths of weak civil society in post-socialist settings: ‘Unexpected’ alliances
and mobilizations in the field of housing activism in Poland. Östersjöstiftelsen. Projektledare:
Dominika Polanska.
Derasifieringsstrategier och praktiker i Brasilien, Storbritannien, Sverige och Sydafrika.
Vetenskapsrådet. Projektledare: Nikolay Zakharov.
En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort. Vetenskapsrådet.
Projektledare: Sara Ferlander.
Kameraövervakning och våld: Betydelsen av kameraövervakning för våldsutsatta
yrkesgrupper. FORTE. Projektledare: Alexandra Bogren.
Kameraövervakning och våld: Betydelsen av kameraövervakning för våldsutsatta
yrkesgrupper. Vetenskapsrådet. Projektledare: Alexandra Bogren.
Longitudinell dynamik i svenska börsbolag. Vetenskapsrådet. Projektledare: Love Bohman.
Metodologiska laboratorier – hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta
diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?. Mångkulturellt centrum.
Projektledare: Alireza Behtoui.
Politics by Other Means: Policy Professionals in Comparative Perspective.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Stefan Svallfors.
Politikens Resurser: Forskningsinitierande projekt om betydelsen av ekonomiska resurser
för politisk organisering. Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare: Adrienne Sörbom.
Religion in post-Soviet nation-building: Official mediations and grassroots’ accounts in
Belarus. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Nikolay Zakharov.
Samordning VR-civilsamhälle. Vetenskapsrådet. Projektledare: Apostolis Papakostas.
Samverkan och konflikt kring åtgärder mot våldsbejakande extremism. FORTE.
Projektledare: Magnus Wennerhag.
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Supporting democracy and human rights in illiberal regimes – a case study of a “closing
space” for civil society in Russia. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Zhanna Kravchenko.
Södertörn lectures. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Apostolis Papakostas.
Utvärderingsprojekt riktade till kvinnor, tjejer, män och pojkar. Kammarkollegiet,
Arvsfondsdelegationsenheten. Projektledare: Lena Sohl.
Statsvetenskap
Europeiska värderingar. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Joakim Ekman.
Joint Effort for the Defence Industry (J.E.D.I). European Investment Bank. Projektledare:
Johan Eriksson.
Joint Effort for the Defence Industry (J.E.D.I). University of Bologna. Projektledare: Johan
Eriksson.
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer.
Vetenskapsrådet. Projektledare: Ann-Cathrine Jungar.
Political Parties and their Leaders: Power and Selection in Comparative Perspective.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Nicholas Aylott.
Post-Soviet Harvests; understanding uneven rural recovery in the post-Soviet region.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Susanne Wengle.
Russia in Space: Continuity and Change in Russian Space Policy. Östersjöstiftelsen.
Projektledare: Johan Eriksson.
Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the
media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Karl
Magnus Johansson.

Avslutade forskningsprojekt 2020
Gemensam organisation
Att återskapa förorten i fragmenterade landskap. KK-stiftelsen. Projektledare: Apostolis
Papakostas.
Företagsekonomi
Brands resonating co-authors. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Karin Winroth.
Hållbarhets Master//KK stiftelsen. Ann-Sofie Köping
Kloss AkUt. Vinnova. Projektledare: Peter Dobers.
Linnaeus-Palme Armenien
Minskad segregering. Vinnova. Projektledare: Malin Gawell.
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NatureBizz. Vinnova EU-medel, InterReg. Projektledare: Karin Dahlström.
Storstadsturism KY-utbildning
Journalistik
Beta Borås 2. Anna-Marie och Gustaf Anders Stiftelse. Projektledare: Mats Bergman.
Journalistik och tillförlitlighet. MSB. Projektledare: Gunnar Nygren.
Offentlig förvaltning
COCAL. The research Council of Norway. Projektledare: Anders Ivarsson Westerberg.
SAYP, Svenska Institutet. Projektledare: Zhanna Kravchenko.
Trafiksäkerhetsområdet: frivilliga och ofrivilliga organisationer? Trafikverket. Projektledare:
Therese Reitan.
Transnational Public Administration (TPA). Svenska institutet. Projektledare: Noomi
Weinryb.
Socialt arbete
Social stratifiering och den minskande alkoholkonsumtionen bland ungdomar.
Systembolagets Alkoholforskningsråd. Projektledare: Per Carlson.
Sociologi
Challenging the myths of weak civil society. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Dominika
Vergara Polanska.
Livelihood strategies and sense of control/agency among Estonian single mothers.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Maarja Saar.
Makroekonomiska förändringar och deras påverkan. Riksbankens Jubileumsfond.
Projektledare: Mall Leinsalu.
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BILAGA 2: Uppdragsforskning och uppdragsutbildning
Uppdragsforskning 2020
Gå och rösta! – Ett projekt om väljarmobilisering i allmänhet och Botkyrkaväljarna i
synnerhet” -Botkyrka kommun. Projektledare: Jenny Madestam.
Storstadsturism KY-utb. Frans Schartau vuxengymnasium. Projektledare: ISV.
Trafikverket - Modern myndighet. Trafikverket. Projektledare: Bengt Jacobsson.
Uppdragsforskning KTH. Projektledare: Peter Dobers.
Våld i nära relationer. Polisutbildningen. Projektledare: Daniel Castillo.

Uppdragsutbildning 2020
Att arbeta i staten. Uppdragsgivare: flera olika lärosäten och myndigheter.
Den svenska förvaltningsmodellen, tjänstemannarollen. Uppdragsgivare: Jordbruksverket.
Högskolan i statsförvaltningen. Uppdragsgivare: Södertörns högskola.
Rektorsprogrammet. Uppdragsgivare: Stockholms universitet.
Statsförvaltningen, tjänstemannarollen och förvaltningens juridik. Uppdragsgivare: flera
myndigheter i Uppsala.
Statsförvaltningen, tjänstemannarollen och förvaltningens juridik. Uppdragsgivare:
Myndigheten för tillgängliga medier.
Transnational Public Administration, och Transnational Public Administration and
Organizing. Uppdragsgivare: Svenska institutet.
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290.
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Placement in Out-of-Home Care With Trajectories of Hospitalization Because of Suicide
Attempts From Early to Late Adulthood. JAMA network open, 3(6),
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