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Institutionen för samhällsvetenskaper i siffror 2021

Ekonomi

Personal

Verksamhetens intäkter

244 252 tkr

163 anställda mellan 210101–211231 på

Verksamhetens kostnader

255 799 tkr

100 %*, varav:

Årets kapitalförändring

- 11 546 tkr

22 professorer (4 kvinnor, 18 män)

Grundutbildningens andel*

68 %

80 lektorer (varav 34 docenter, 47

Forskningens andel*

32 %

kvinnor, 33 män)

Myndighetskapital

22 609 tkr

2 biträdande lektorer (2 kvinnor)

Oförbrukade bidrag

41 481 tkr

22 adjunkter (8 kvinnor, 14 män)

* andel av intäkter

2 postdoktorer (1 kvinna, 1 man)
2 projektforskare (2 kvinnor)
14 doktorander (anställda, 7 kvinnor, 7
män)
21 teknisk/administrativ personal (18
kvinnor, 3 män)

Utbildning och studenter
12 utbildningsprogram (kandidat)*
14 utbildningsprogram (avancerad nivå)*
90 fristående kurser
4 518 registrerade studenter, varav:

78 % andel disputerade lärare**
13 % andel t/a personal
Dessutom har 28 personer i olika
befattningar varit anställda mellan
210101–211231 i mindre omfattning än

1 165 fristående studenter

100 %.

3 353 programstudenter

Totalt sett har således 193 personer

2 960 helårsstudenter

(med varierade tjänstgöringsgrad) varit

2 480 helårsprestationer

anställda hela perioden mellan 210101–
211231. Av dessa personer var 104

* flera program har flera olika ämnesinriktningar,
vilket inte redovisas i siffran

kvinnor och 89 män.
Dessutom har 44 personer i olika
befattningar varit anställda under en
kortare period av 2021.
Observera att siffrorna inkluderar alla

Forskning
256 publikationer
23 doktorander
6 disputationer

former av anställning, såsom
tillsvidareanställning, projektanställning,
vikariat m.fl.
* partiell tjänstledighet redovisas inte i siffrorna
** siffran gällande andelen disputerade lärare är
baserad på anställda mellan 210101–211231 på
100 %
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Ord från prefekterna
För andra året i rad satte covid-19-pandemin sin prägel på verksamheten och för en
undervisningstung institution som ISV innebar år 2021 en fortsatt påfrestande process att
fortsätta med digital undervisning. Den administrativa verksamheten, som likt
undervisningen, övergick under loppet av några få dagar, till att bedrivas på distans när
pandemin började, fortsatte under 2021 att mer och mer anpassa sig till den nya situationen,
dock i en mer hybrid form. Detta inkluderade institutionens eget utbildningsutbud, kurser
som gavs i samverkan med andra institutioner och med polisutbildningen, och
uppdragsutbildningar. För tredje året i rad utökades dessutom institutionens
utbildningsuppdrag till drygt 2905 helårsstudenter; vilket är drygt 15 procent mer än det
ordinarie uppdraget 2018. Detta resulterade i att flera ämnen och program, med kort
förberedelse, ökade antagningen efter sommaruppehållet.
Institutionen fortsatte också sin årliga tradition att inleda höstterminen med ett pedagogiskt
internat, den här gången digitalt. Vid internatet behandlades bland annat organisationskultur,
arbetsmiljö & bemötande, GDPR i undervisning & administration och zoompedagogik.
Digitala frukostworkshops, som infördes redan under 2020, fortsatte under 2021
framgångsrikt och har bidragit till bättre informationsspridning då de under hela perioden har
haft en hög närvaro.
Johan Eriksson lämnade efter två år rollen som PESOs ordförande och efterträddes av
Mikael Lönnborg. Abbas Emami, som under året var tf programsamordnare för PVP, gick i
pension och efterträddes av Lars Ishäll.
Institutionen fortsatte att växa. Den totala årsarbetskraften på ISV ökade under 2021, främst
pga ökade externa medel för forskning samt en ökning av GU-uppdragsutbildningar.
Anställda på grundutbildningsanslag minskade under 2021 från 100 årsarbetskrafter 2020 till
98 årsarbetskrafter 2021. Detta trots att ISV:s utbildningsuppdrag ökade och institutionen fått
ett högre anslag. Anställda på FO ökade under 2021 vilket berodde på en ökning av
forskning.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsatte under 2021. Vid två separata tillfällen gavs
nyanlända akademiker med examen en utbildning genom snabbspåret för socialt arbete.
Antalet publikationer ökade något under 2021, främst på grund av en fördubbling av antalet
publicerade artiklar i refereegranskade antologier, men även till följd av en ökning av antalet
tidskriftsartiklar, som ökade från 84 under 2020 till 87 stycken 2021. Under året publicerades
sex avhandlingar vilket betyder att många doktorander blev klara med sina studier. Under
2019 var det bara en avhandling som publicerades.
Under hösten förlorade ISV en omtyckt kollega, Per Carlson ÖSS-professor i socialt arbete,
som efter en längre tid sjukdom gick bort. Institutionen hedrade sin bortgångne
professorskollega med en minnestund. Under senare delen av året fick ett annat ämne inom
ISV, sociologi, en ny ÖSS-professor. Steven Saxonberg tillträdde tjänsten i december.
Professor Karl Magnus Johansson lämnade sin tjänst i statsvetenskap men fortsatte som
professor emeritus på institutionen. Vidare har fyra medarbetare slutat – Marie Falkcrona
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(utbildningsadministratör), Nina Springer (lektor i journalistik), Jenny Madestam (lektor i
offentlig förvaltning) och Mall Leinsalu (projektforskare i sociologi). Under 2021 befordrades
två medarbetare till professor: Fredrika Björklund i statsvetenskap och Ali Hajighasemi i
socialt arbete. Sammanlagt tre av institutionens lektorer befordrades till docenter under året:
Magdalena Elmersjö i socialt arbete, Xiang Lin i nationalekonomi, och Liudmila Voronova i
journalistik. Flera nya kollegor påbörjade sina tillsvidareanställningar under året: Lars Ishäll
(lektor i psykologi), Martin Qvist (lektor i offentlig förvaltning), Monirul Azam (lektor i juridik),
Veronica Svärd (lektor i socialt arbete) och Ylva Spånberger Weitz (lektor i socialt arbete).
Under året disputerade sex av institutionens doktorander: Benny Berggren Newton
(företagsekonomi), Nina Carlsson (statsvetenskap), Erik Gråd (nationalekonomi), Helena
Löfgren (företagsekonomi), Michelle Rydback (företagsekonomi) och Johan Sandén
(företagsekonomi). Dessutom försvarade Ellinor Hamrén sin licentiatuppsats i
statsvetenskap.
Jämfört med tidigare år ökade de externa forskningsbidragen vilket till viss del förklarar det
ökade antal anställda på FO. Beviljade anslag under 2021 finns redovisade i Bilaga 1.
Den 6 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 och Marja Lemne
fortsatte att tillhöra de av högskolans medarbetare som allra oftast förekommer i media.
Peter Dobers, professor i företagsekonomi, var fortsatt dekanus.
Efter tre år som proprefekt för ISV lämnade Patricia Jonason uppdraget och Paul Fuehrer
fick förtroende att verka som ny proprefekt. Vi tackar Patricia för hennes 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 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. Hösten 2021 antogs de första studenterna till det tvååriga
masterprogrammet ”Offentlig organisation och ledning” med inriktning offentlig förvaltning.
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)
Filosofi, Politik, Ekonomi (inriktningarna filosofi, statsvetenskap, nationalekonomi) (180 hp)
Management med IT (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 journalistik (60 hp)
International Master’s Program in Journalism (60 hp)
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)

6 (52)

Dnr: 1911-1.1.3-2022

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 (120 hp)

7 (52)

Dnr: 1911-1.1.3-2022

Studenter, forskning och forskarutbildning
Studenter
Institutionen hade under kalenderåret 2021 totalt 4518 registrerade studenter, av dessa var
1165 studenter registrerade på fristående kurs och 3353 studenter var registrerade på
program.
Antalet helårsstudenter 2021 var 2960 och antalet helårspresterande studenter var 2480.

Forskning
Ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, 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 2021, pågående och avslutade 2021 – finns listade i
Bilaga 1.
Under 2021 fortsatte arbetet med två för institutionen övergripande publikationsserier: PESO
Research Report Series samt PESO Working Paper Series.
Forskande lärare vid institutionen har tillsammans publicerat 256 bidrag (jämfört med 206 år
2020). I Bilaga 3 listas samtliga vetenskapliga publikationer vid institutionen för 2021.

Forskarutbildning
Inom forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO) var
sammantaget var 23 doktorander verksamma under år 2021 och samarbetet med högskolan
i Gävle och Örebro universitet har fortsatt under året.
Forskarutbildningskurserna Avancerade kvantitativa forskningsmetoder i
samhällsvetenskaper (7,5 hp) och Kvalitativa forskningsmetoder i samhällsvetenskaper (7,5
hp) gavs på vårterminen 2021. Höstterminen 2022 gavs forskarutbildningskursen
Introduktion till forskning i socialt arbete (7,5 hp) inom ramen för den Nationella
forskarskolan i socialt arbete (RSSW).
Sex disputationer ägde rum under 2021: fyra i företagsekonomi, en i statsvetenskap och en i
nationalekonomi. Dessutom lades en licentiatuppsats fram i ämnet statsvetenskap. Lisa
Kings fortsatte som studierektor för forskarutbildningen. Mikael Lönnborg tog över som
ordförande för PESOs styrgrupp i februari 2021 efter Johan Eriksson.
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Centrumbildningar vid institutionen
ENTER Forum
ENTER Forums uppdrag vid högskolan är att planera och samordna forskning och utbildning
i entreprenörskap och innovation, att öka kunskapen om entreprenörskapets roll i
samhällsutvecklingen och att stimulera intresset för entreprenörskap i både forskning,
utbildning och i praktisk tillämpning. Utbildningen i entreprenörskap och innovation
samordnas inom ramen för Masterprogrammet och Magisterprogrammet i företagsekonomi.
ENTER forum har under 2021 haft ett femtontal forskare knutna till centrumbildningen.
Forskarna är samtliga aktiva som lärare och handledare på såväl grund-, avancerad- som
forskarnivå. Forskningsverksamheten har under året omfattat forskning om entreprenörskap,
företagande och innovation med bland annat över 40 vetenskapliga publikationer och
konferensbidrag. Under 2021 har ENTER forum också bedrivit samverkansprojekt om
entreprenörskap och innovation.

Förvaltningsakademin
Förvaltningsakademin är en av fyra centrumbildningar vid Institutionen för
samhällsvetenskaper och är placerad vid Avdelningen för offentlig förvaltning.
Förvaltningsakademins verksamhet har även under 2021 präglats av pandemin och av den
osäkerhet som funnits kring möjligheterna att anordna exempelvis seminarier och
utbildningar på plats. Aktiviteter har både ställts in, ställts om och skjutits på – delvis på vårt
och delvis på andras initiativ. Samtidigt har detta inneburit ett tillfälle att utveckla både form
och innehåll i olika delar av verksamheten. Under 2021 har vi exempelvis tagit fram en helt
digital variant av introduktionsutbildningen som tidigare erbjudits till bland annat ett nätverk
av myndigheter i Uppsala. Att skapa en digital lösning av det här slaget kräver en del
investeringar men är samtidigt en insats som vi haft nytta av i flera sammanhang. Vi tror
också att erfarenheterna kan vara relevanta när exempelvis Statskontoret nu fått i uppdrag
att utveckla en digital introduktionsutbildning för statsanställda som svar på
Tillitsdelegationens utredningsförslag från 2020 – en utredning som Förvaltningsakademin
lämnade ett remissvar på under 2021.
På personalsidan är antalet medarbetare som är verksamma vid
Förvaltningsakademin/Avdelningen för offentlig förvaltning stabilt. I januari 2021 tillträdde fil
dr Martin Qvist som ny lektor i offentlig förvaltning, medan Jenny Madestam lämnade sin
tjänst under hösten. Då inleddes en rekryteringsprocess och vi hoppas ha en ny lektor på
plats under senhösten 2022. Vakansen, tillsammans med de restriktioner som pandemin
inneburit, har gjort att fokus lagts på ordinarie utbildnings- och forskningsverksamheten och i
mindre grad på seminarier och uppdragsutbildningar.
Förutom egna förvaltningspolitiska seminarier om administration i vården, megaprojektet
Nya Karolinska och kommunikation på myndigheter, genomförde Förvaltningsakademin en
seminarieserie om just digitalisering från olika perspektiv, i samarbete med
Arbetsgivarverket. Sammanlagt på dessa seminarier har vi haft ungefär 200 deltagare.
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När det gäller uppdragsutbildningar uppgick intäkterna till knappt 325 000 kronor under
2021. Bland uppdragsgivarna fanns såväl bekanta myndigheter som Myndigheten för
tillgängliga medier och Livsmedelsverket, men även nya som Försäkringskassan och
Riksbanken. Sammanlagt hade vi drygt 400 deltagare på våra uppdragsutbildningar.
En annan händelse som i högsta grad blev av under 2021, och som dessutom hade fokus
på digitalisering, var ”vår” första disputation. Den 22 oktober försvarade Johan Sandén sin
avhandling ”Närbyråkrater och digitaliseringar”. Disputationen ägde rum på Södertörns
högskola med cirka 30 deltagare på plats och ytterligare cirka 30 deltagare på distans. Både
opponenten, professor Anette Hallin vid Mälardalens högskola och Åbo Akademi, och
disputanden gjorde en storartad insats!
När det gäller forskningspublikationer kan nämnas att boken Papper, pengar och patienter,
med Anders Ivarsson Westerberg och Daniel Castillo som medförfattare, publicerades under
2021. Boken presenterades och diskuterades även på ett förvaltningspolitiskt seminarium
under våren. Under 2021 var Anders Ivarsson Westerberg dessutom medförfattare på en
rapport för ESO om myndigheternas kommunikationsverksamhet. Både rapporten och
seminariet som anordnades i anslutning till den presenteras närmare nedan.
En annan glädjande nyhet var att Anders Ivarsson Westerberg och Daniel Castillo beviljades
knappt 5 mkr i forskningsbidrag från Forte för projektet ”Administration på spåren”.
Forskare från Förvaltningsakademin har under 2021 fortsättningsvis varit efterfrågade som
föreläsare och som experter i utredningar, råd och media. I podden Madestam & Lemne
avhandlas aktuella frågor med anknytning till politik och förvaltning, ofta tillsammans med
inbjudna forskare, praktiker och politiker. Förvaltningsakademins forskare deltar också
regelbundet i samverkansaktiviteter av olika slag.
Hösten 2021 antogs första kullen studenter som läser mastersprogrammet i offentlig
organisation och ledning med offentlig förvaltning som huvudämne. Ändringen innebar en
breddning av rekryteringsbasen. Detta tillsammans med större sökning till högskolan under
pandemin innebar att ett rekordstort antal studenter antogs till mastersprogrammet i år. Även
under det andra pandemiåret kunde de mastersstudenter som gjorde sin praktik genomföra
denna ungefär som planerat.
Grundkursen i offentlig förvaltning är nu väletablerad och fortsätter locka ett stabilt antal
studenter. Förvaltningsakademin och avdelningen ser dock fortsatt ett behov av att utveckla
ett sammanhållet kandidatprogram och att med tiden arbeta för forskarutbildning inom ämnet
offentlig förvaltning.
Utöver dessa kurser har medarbetare knutna till Förvaltningsakademin främst varit
engagerade i Polisprogrammet och Socionomprogrammet samt grundutbildningarna i
statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi.
Förvaltningsakademins styrgrupp har sammanträtt fyra gånger under året. Flera av
ledamöterna har också deltagit i undervisningen och vi har haft god nytta av styrgruppen i
diskussionerna kring Förvaltningsakademins roll och finansiering när högskolans stöd till
akademin minskat. I årets verksamhetsberättelse kommer styrgruppen presenteras närmare
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och några ledamöter kommer reflektera över det de ser som särskilt angelägna
förvaltningspolitiska frågor och Förvaltningsakademins framtida roll.

Reinvent
REINVENT är en forsknings- och samverkansarena för hållbar stadsutveckling. Ett 15-tal
forskare är knutna till centret och engagerade i forskning, utbildning och samverkan med
omgivande samhälle. Vi har formella och informella samarbeten med ett 50-tal
partnerorganisationer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället.
Under 2021 fortsatte arbetet med publicering av resultat från projekt som nyss avslutades.
Boken Att göra stad i Stockholms urbana periferi, där 20 forskare och 6 representanter från
samverkande parter presenterat resultat utifrån erfarenheter och forskning om den
dynamiska staden publicerades av Stockholms stadsbiblioteks förlag Stockholmia. Ett
digitalt boksläpp arrangerades i maj och boken presenterades även på bokmässan i
Göteborg i september.
Flera projekt kring trygghet, deltagande, bostäder, handel med mera pågår löpande.
Studenterna på flera program knyter också an till centrets tema, tillexempel på det
internationella programmet ”Leadership for Sustainable Development” så arbetar
studenterna med frågor som rör hållbar utveckling i högskolans närmiljö, det vill säga den
urbana periferin.
Forskare knutna till REINVENT har under året också varit engagerade i att utveckla nya
projekt och söka medel för dessa. Ett exempel på nytt projekt där forskare från REINVENT
medverkar i är Flemingsberg: Inkluderande och sammanhållen stadsmiljö som leds av
Huddinge kommun. Forskare från REINVENT har också deltagit i utvecklingen av
högskolans strategiska partnerskap med Botkyrka och Huddinge kommun.
REINVENT har under året fortsatt vara synlig i den offentliga debatten, och forskarna har
deltagit i evenemang arrangerade i egen regi och medverkat i andras seminarier och
konferenser. Under 2021 har dessa evenemang i huvudsak genomförts digitalt på grund av
pandemin. Vetenskapliga artiklar, böcker och populärvetenskapliga texter har publicerats
löpande under året. Mer information finns på www.sh.se/reinvent.

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.
CPO:s bas består av forskare från ISV (sociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning,
företagsekonomi, socialt arbete), men har också medlemmar från andra institutioner på
Södertörns högskola som intresserar sig för frågor kring politikens organisering (media och
kommunikation, mediateknik, samtidshistoria). Idag har centret totalt 24 externa och interna
medlemmar.
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CPO:s aktiviteter under 2021 inkluderar:
•

En rad publikationer (>10 st) och offentliga framträdanden (3 st) av centrets medlemmar på
temat politikens organisering i bred bemärkelse.

•

Ett fortsatt engagemang specifikt på temat politikens resurser (där CPO stöttats av RJ
genom ett forskningsinitieringsanslag), genom såväl pågående forskning som i färdiga
publikationer.

•

Ett forskningssamarbete med SOM-institutet på temat politikens resurser genom
deltagande i SOM:s årliga undersökning om samhälle, opinion och medievanor bland den
svenska allmänheten. Datainsamling skedde under hösten 2021 och en
undersökningsdatabas gjordes tillgänglig i februari 2022. Analys, presentation av resultat
och publicering(er) pågår och kommer inom en snar framtid.

•

Ett nära samarbete med ämnena statsvetenskap och sociologi i organiseringen av 8
avancerade forskningsseminarier.

•

Flera evenemang för att dela forskning med en bredare publik. I oktober anordnades två
öppna webinarier med titeln ”Vem bestämmer vem som bestämmer” med fokus på val av
ledare i politiska partier i Sverige och Europa. Paneldeltagare och åhörare på de två
seminarierna kom från universitet i Polen, Italien, Lettland, Finland och Sverige (ca 60
personer).

•

Ansökningsseminarium har arrangerats för att stötta högskolans forskare som förbereder
ansökningar till externa finansiärer. CPO har tidigare hållit i liknande seminarier med
mycket goda resultat för de deltagande forskarna.

Sammanfattningsvis så har CPO under 2021 än en gång visat att det är en viktig del av inte
bara ISV utan av hela högskolans internationaliserings- och forskningsutvecklingspolicy.
CPO har bidragit till att förverkliga högskolan vision för perioden 2020-2024 på två viktiga
sätt:
1.

genom att säkerställa och främja en stark tvärvetenskaplig akademisk forskningsmiljö, där
nya forskningsidéer och samarbeten främjas och vårdas. En sådan forskningsmiljö är
avgörande för att behålla och utveckla en aktiv och engagerad forskargrupp på Södertörn,
samt för tillväxten av nya och blivande forskare bland studenter och doktorander.

2.

genom att engagera sig i samhället i stort och bjuda in ett brett spektrum av nationella och
internationella forskare och praktiker att engagera sig i samtal om kritiska
samhällsutmaningar relaterade till demokratins roll i vår samtid. Detta breda engagemang
är viktigt eftersom det placerar Södertörn på kartan i ett globalt forskarsamhälle, och
samtidigt säkerställer CPO:s kontinuerliga dialog med och intresse för en mängd aktörer
utanför akademin.

12 (52)

Dnr: 1911-1.1.3-2022

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 2021. På både
avancerad nivå och på grundnivå gavs ett antal kurser på engelska.

Internationalisering inom ämnena
Företagsekonomi
Ämnet har haft internationella samarbeten både inom utbildning och forskning. Inom ämnet
har vi forskat och producerat forskningsresultat som har publicerats i högt rankade
internationella tidskrifter, bl.a. har en av våra professorer publicerats i den högst rankade
tidskrift inom Logistik och Operation Management där studien uppmärksammades i Sverige
och utomlands. Vår gästprofessor fortsätter sitt arbete tillsammans med kollegorna. Inom
ämnet har vi även samverkat med olika lärosäten i Sverige som internationellt.

Journalistik
Ämnets internationella magisterprogram har även under 2021 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.
Under hösten 2021 diskuterades flera utbyten av internationella forskare och
forskarstuderande som sedan kunde genomföras under våren och hösten 2022.
Avdelningen tog bland annat emot en forskarstuderande från Köpenhamns universitet under
tidig vår 2022, samt har långtgående planer med en gästforskare från Johannes GutenbergUniversität i Mainz för ett längre besök under hösten 2022.

Juridik
Under år 2021 fortsatte ämnets internationaliseringsarbete med koppling till såväl utbildning
som forskning. Internationalisering har genomsyrat arbetet i samband med
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uppdragsutbildningarna för nyanlända akademiker, nämligen Snabbspåren samt en
kompletterande utbildning för socionomer. Ett lärarutbyte med Frankrike genomfördes.
Ämnet gav för första gången kursen Komparativ offentlig rätt på engelska och välkomnade
en utbytesstudent från Bulgarien. Föreläsare från utlandet bjöds in på kursen Komparativ
offentlig rätt och inom magisterprogrammet i Europarättsliga studier och med dem
diskuterades såväl utbildnings- som forskningsfrågor.

Nationalekonomi
Alla kurser från B-nivå till mastersnivå ges på engelska det gör att vårt ämne har relativt
många Erasmus- och mastersstudenter på våra kurser. Lärarutbytet och antalet utländska
studenter har även under 2021 påverkats av pandemin men erfarenheterna under 2021 har
resulterat i att både utländska studenter och lärare anpassat oss till digitaliserad
undervisning varvid fler studenter har kunnat delta och slutföra sina kurser. Utöver
deltagande i internationella konferenser har våra forskare uppdrag som sakkunnig i
penningpolitiska frågor (CASE), ledamöter i forskningsråd och kommittéer. Flertalet projekt
och artiklar är också i samverkan med forskare från lärosäten i Sverige och utomlands.

Psykologi
Ämnet har under 2021 återupptagit genomförandet av den engelska kursen i Socialpsykologi
efter det att kursen på grund av Covid-19 var inställd under 2020.

Socialt arbete
Även under 2021 så begränsades internationaliseringsarbetet av Covid-19. Dock bokades
datum för en utbytesresa till University of Ghana i december. Resan blev dessvärre inställd
på grund av nya skärpta restriktioner. Nytt datum och resa genomföres istället under våren
2022. Ämnet fortsatte att arbeta med redan etablerade forskningskontakter i Finland,
Tyskland, Frankrike och Polen. Mycket av den delen knyter an till ämnets Östersjöforskning
där flera medarbetare är involverade.

Sociologi
Under 2021 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.
Sociologiämnet har under 2021 planerat för utvecklingen av en internationell delkurs på
grundnivå med engelska som undervisningsspråk, Basic Methods in the Social Sciences.
Kursen beräknas kunna ges i samläsning med en kurs på svenska under 2023.
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Under 2021 har professor Adrienne Sörbom sökt, och fått, STINT:s internationella
stipendium för utresande lärare, Teaching Sabbatical. Adrienne kommer att åka till UCLA,
Los Angeles, för en vistelse under hela höstterminen 2022.

Statsvetenskap
Avdelningen för statsvetenskap har fortsatt sitt engagemang i internationella
forskningsnätverk. Medarbetare har publicerat böcker i internationella tidskrifter och med
internationella förlag. En kollega från Notre Dame University i Indiana, USA, Susanne
Wengle, har bidragit till ämnets miljö genom hennes ÖSS-finansierade forskningsprojekt så
väl som hennes bidrag till interna forskningsseminarier och undervisning på masternivå.
Övriga internationella aktiviteter fick ställas in på grund av pandemin, men kommer säkert att
förnyas under 2022.
Två delkurser på grundnivå (inom kursen Statsvetenskap B), och hela masterprogrammet i
Statsvetenskap, undervisas på engelska. Utländska studenter har varit med på båda
nivåerna, särskilt den sistnämnda.
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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.
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Organisation och personal
Institutionen leds av prefekt och en proprefekt. 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 proprefekt, administrativ chef och
avdelningsföreståndarna. Ledningsgruppen har haft schemalagda veckovisa möten under
verksamhetsåret 2021. Institutionsnämnden har haft 10 möten under 2021: 21 januari, 11
februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 27 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och
16 december. Institutionsnämnden fortsatte under året att hålla s.k. förmöten inför ordinarie
nämndmöten i syfte att höja kvaliteten på beredningsprocessen för kurs- och
utbildningsplaner.
Personalen har haft regelbundet återkommande institutionsgemensamma fika och veckovisa
digitala institutionsgemensamma frukostmöten med hög närvaro.

Verksamheten vid avdelningen för företagsekonomi
Under 2021 har avdelningsföreståndaren, biträdande avdelningsföreståndaren tillsammans
med ämnessamordnaren och studierektorn 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. att skapa en god arbetsmiljö för personalen – ämnet har arbetat mer strategiskt för
att kunna åstadkomma och bygga upp en bättre arbetsmiljö, och stärka kvaliteten i
utbildningarna och i synnerhet kandidat-, magister- och masteruppsatserna.
Ämnessamordnaren har hanterat flera projekt för att få en tydlighet till ämnets produktion.
Avdelningsföreståndaren har aktivt jobbat med kontering kring personalens insatser.
Forskningen 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 med finansiering från
Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen och Vinnova. Under året har över 70 artiklar, böcker och
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
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urban utveckling eller Stockholms skärgård med fokus på småföretagande, civilsamhälle och
hållbar utveckling. Elva högre seminarier arrangerades 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
genomfördes i december 2021. Under 2021 disputerade fyra av ämnets doktorander. En av
våra doktorander som disputerade 2020, tilldelades under 2021 det prestigefyllda
Wallanderstipendiet för tre års postdoktorstudier.
Ämnets Forsknings- och handledarkollegium, där alla disputerade forskare vid ämnet ingår,
hade sex möten. Under 2021 genomfördes också en självvärdering av ämnets
forskarutbildning som del av högskolans kvalitetsarbete.
De första tre fjärdedelarna av 2021 präglades av covid-19-pandemin och åtgärderna för att
minska smittspridningen bland personal och studenter inom avdelningen och ämnet. Sista
halvan av HT21 återgick vi till campusundervisning.
Personal från ämnet har stöttat andra avdelningar och högskolan centralt i arbetat med 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 var
även arbetsledare åt en visstidsanställd digital tentavärd under HT20.
Vi har jobbat systematiskt för att få en fungerande återgång till fysiska salstentor från augusti
2021. Vi ser en tydligt negativ effekt på genomströmningen efter pandemin.
I 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.
Undervisningen vid avdelningen har under 2021 präglats av höga volymer och ett intensivt
arbete för att med bästa möjliga kvalitet hantera de stora kullar som sökt sig (tillbaka) till
högskolan under pandemin. Lärarna har gjort förträffliga insatser trots svåra omständigheter.
Särskilt VT21 präglades av högt tryck. Inför HT21 var antagningen på två av
kandidatprogrammen pausad pga utvecklingsarbete, som medför att såväl KKE-programmet
som ETD-programmet har nya utbildningsplaner till HT22. Under pandemin har det också
gjorts ett ordentligt utvecklingsarbete kring ämnets C-nivå. Detta har resulterat i ett paket
med nya engelskspråkiga kurser som erbjuds inresande studenter som får möjlighet att
samläsa med studenter från ekonomie kandidatprogrammet. Förutom att ge bättre
förutsättningar för internationalisering har förändringen givit möjlighet för studenter med
valbar termin att läsa företagsekonomi, skapat en termin som är en utvecklingstermin vilket
är positivt för kollegiet, ger möjlighet för inresande att läsa kurser inom företagsekonomi ett
helt år (mot en termin tidigare) samt att i större utsträckning samläsa med svenska
studenter. Teman som dominerat är för övrigt frågor kring pedagogik i allmänhet,
examination, genomströmning samt fusk- och plagiat. Flera aktiva insatser har gjorts inom
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dessa områden för att stärka kollegiet och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö för den
undervisande personalen. Under VT21 genomfördes självvärdering av ämnets samtliga nio
kandidatprogram, utlåtanden från Fakultetsnämndens bedömargrupp fastslogs i slutet av
oktober 2021.

Verksamheten vid avdelningen för journalistik
I januari 2021 påbörjade ämnets nya professor Kristina Riegert sin anställning, och samma
år fick avdelningen för journalistik ytterligare en docent. Våren 2021 beviljades ämnets
ansökan om forskarutbildningsrättigheter och två doktorander kommer att antas under
hösten 2022.
Under 2021 åtgärdades och vidareutvecklades de förslag på förbättringar som framkom i
kvalitetsutvärderingarna av journalistikens båda kandidatprogram Journalistik och digitala
medier, och Journalistik med samhällsstudier. Bland annat ska mer fokus läggas på hållbar
utveckling i de båda programmen.
Under 2021 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. Under hösten 2021,
men framför allt under våren 2022, genomfördes en successiv återgång till arbete och
undervisning på campus.

Verksamheten vid avdelningen för juridik
Ämnet juridik fortsatte under 2021 sin verksamhet i enlighet med det givna
utbildningsuppdraget och utifrån ämnets målsättningar formulerade i verksamhetsplanen för
2021.
Juridikämnet omfattar de två huvudområdena affärsrätt och offentlig rätt. Under 2021
fortsatte kvalitetsarbetet, som påbörjades 2019, gällande översyn av kurserna inom
grundutbildningen i såväl offentlig rätt som affärsrätt. Kursplaner, som ingår i det
sammanhållna kursutbudet i offentlig rätt på 90 högskolepoäng, reviderades. Det infördes
bland annat obligatorisk uppsatshandledning på kursen ”Komparativ offentlig rätt”. Därutöver
påbörjades översyn av kursen ”Immaterialrättsliga avtal” i samband med KKE-programmets
nya utbildningsplan.
På grund av revideringsbehov ställdes ”Magisterprogrammet i Europarättsliga studier” (som
ges på engelska) in höstterminen 2021. En självvärdering av magisterprogrammet på
engelska lämnades in till Fakultetsnämnden för bedömning.
Höstterminen 2021 gavs för första kursen ”Komparativ offentlig rätt” (30 hp) på engelska. Ett
flertal samläsningsmoment med kursen ”Komparativ offentlig rätt” på svenska förekom. Det
bedöms att samläsningen medförde en kvalitetshöjning av undervisningen på såväl kursen
på svenska som den nystartade kursen på engelska.
Undervisningen under 2021 skedde framförallt digitalt och detta krävde specifika
läraraktiviteter för att stödja studenternas kunskaper, såsom frågeforum, frågestund inför
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tentamen, stående mötestider, hybridundervisning etc. Det bedöms att dessa nya
läraraktiviteter höjer undervisningens kvalitet och kommer att bibehållas i framtiden.
Under hösten 2021 började ämneslärarna med förberedelserna för att återuppta
”Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen” vårterminen 2022.
Under året fortsatte ämnet även med etablerade ämnes- och institutionsöverskridande
samarbeten, t.ex. med Polisutbildningen, företagsekonomi, socialt arbete,
Europaprogrammet, IMER-programmet, Programmet Miljö och utveckling.
Under året 2021 intensifierades ämnets samverkan. Att nämna är framförallt undervisningen
på Snabbspåret i socialt arbete, som gavs på såväl våren som hösten 2021. Ämnet deltog
med två av tre kurser (en på 15 hp och en på 7,5 hp). Det påbörjades även förberedelser för
en ny omgång av denna uppdragsutbildning höstterminen 2022, planering av en
kompletterande utbildning för utländska akademiker med socionomutbildning, samt
planering av ämnets deltagande med två affärsjuridiska kurser – civilrätt 7,5 hp och
beskattningsrätt 7,5 hp – i ett nytt Snabbspår under företagsekonomis regi hösten 2022.
Samverkan med myndigheter fortsatte med gästföreläsningar med representanter från
myndigheter, framförallt på kurserna i offentlig rätt, men även på de affärsjuridiska kurserna.
De två adjungerade lärarna som undervisar på de affärsjuridiska kurserna bidrar bl.a. till
förstärkning av samverkan.
Under 2021 utökades samverkan inom forskningen. Under höstterminen beviljades medel
från samverkansrådet från Huddinge och Botkyrka kommun för ett pilotprojekt att motverka
hot och våld mot tjänsteman. Under höstterminen 2021 beviljades även forskningsanslag
från Rörelsehindrade barn och ungdomars forskningsstiftelse (RBU:s forskningsstiftelse).
I samverkan med Statskontoret inledes skrivarbetet med antologi ”Rättsstaten i den
offentliga förvaltningen”, där fyra ämneslärare medverkar. Ämnet fortsatte att förbättra
forskningsmiljön med återkommande högre seminarier (bl.a. medverkan på Rättsfondens
seminarier).
Under år 2021 fortsatte även arbetet för en långsiktig kompetensförsörjning i syfte att stärka
ämnet personalmässigt. En lektor med kompetens i offentlig rätt blev visstidsanställd på ett
år och i februari 2021 blev en lektor i civilrätt tillsvidareanställd. Under hösten påbörjades
även rekryteringsarbetet för ett lektorat i offentlig rätt.

Verksamheten vid avdelningen för nationalekonomi
Ämnets underskott för grundutbildningen uppgick till ca 200 tkr under verksamhetsåret 2021.
Underskottet beror dock på att förväntade besparingar av minskat kursutbud inte fått
genomslag på lokal- och tentamenskostnader. En annan förklaring är att en planerad
Teaching Sabbatical ställdes in med kort varsel och i och med att ämnet redan hade anlitat
vikarier blev lönekostnaderna högre än vad som var planerat. Ämnet beräknar att budgeten
kommer att vara i balans för verksamhetsåret 2022.
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Lärarkåren hade sett fram emot att återuppta campusundervisningen och att börja arbeta
mer på plats men omställningen var inte lika betungande denna gång jämfört med
situationen 2020. Det förklaras av att undervisningsmaterial redan var förberett för digital
undervisning och att färdigheten för konstruktion av hemtentor hade fallit på plats. Ämnet har
också noterat att studenterna anpassat sig till digital undervisning och att skriva hemtentor.
Förekomst av misstänkt fusk minskade under 2021 jämfört med 2020. Ämnet har, som ett
led i arbetet med att minska på kursutbudet, tagit tillfället i akt att utveckla nya kurser som
ska ersätta andra kurser under verksamhetsåret 2022. Även progressionen mellan kurserna
har setts över och resulterat i förändringar mellan kursnivåerna.
Ämnets forskare har tillsammans publicerat 21 artiklar, nio artiklar/rapporter, två böcker,
bidragit med fyra kapitel till publicerade böcker och deltagit i närmare 34 konferenser. Ämnet
vill särskilt lyfta fram en av våra kvinnliga professorer, Ranjula Bali Swain, som under året
publicerat sju artiklar som är vetenskapligt granskade. Hon är också en av två författare till
de publicerade böckerna inom ämnet. Under 2021 valdes även Ranjula in som ledamot i
Vetenskapsrådet. Vår andra kvinnliga professor Katarina Elofsson har publicerat åtta artiklar
i vetenskapstidskrifter. Under året blev en av våra manliga forskare befordrad till docent och
ämnet hyser stora förhoppningar att vår enda kvinnliga lektor blir befordrad till docent under
verksamhetsåret 2022. Ämnet fick in fem nya externfinansierade forskningsprojekt under
verksamhetsåret 2021. Under 2021 disputerade vår manliga forskarstudent med
avhandlingen ”Behavioral Economics and Sustainability – Nudges, pro-social preferences
and behavior”.
Ämnet har en hög genomsnittsålder, ca 55 år och det finns ett behov att rekrytera yngre
forskare under kommande år. Könsfördelningen inom ämnet är numera jämnt fördelad; i
jämförelse med andra lärosäten inom ämnet nationalekonomi ligger vi i topp. Av den fast
anställda personalen är tre professorer, fyra docenter, en lektor och två adjunkter. Ämnet har
således en hög kompetensnivå gällande forskning vilket även avspeglas i mängden
publicerade artiklar.
Under verksamhetsåret har ämnet fortsatt arbetet med att underlätta personalen i deras
hemarbete. Utrustning har köpts in och även en inventering av arbetsmiljön i hemmet har
genomförts, utöver den sedvanliga arbetsmiljö-ronden. Medarbetarundersökningen visar på
fortsatt behov av att arbeta med den kollegiala arbetsmiljön och inkludering av medarbetare.
Arbetet med att inrätta mindre arbetsgrupper förväntas utöver kvalitetsaspekten skapa större
samhörighet och engagemang i att gemensamt verka för att uppnå uppsatta mål för
verksamheten.

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 2020 fattades beslut om
att inrätta Offentlig förvaltning som huvudområde för masterexamen. Från och med
höstterminen 2021 har masterprogrammet i offentlig organisation och ledning getts med
offentlig förvaltning som ämnesinriktning med 30 deltagare.
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Hösten 2021 gavs grundkursen i offentlig förvaltning för tredje gången med bidrag från
medarbetare vid avdelningen för juridik.
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.
Ett tjugotal publikationer gavs ut av avdelningens medarbetare. Forskare vid avdelningen
deltog i sammanlagt drygt 500 seminarier och konferenser. Under året beviljades medel från
Forte för ett nytt forskningsprojekt som påbörjas i januari 2022.
Under året lämnade en lektor sin tjänst, och en ny lektor rekryterades och anställdes från
och med januari 2021. Under hösten lystes en ny lektorstjänst ut för att förstärka
undervisningen. Sammanlagt har avdelningen motsvarande 9 heltidstjänster fördelat på ca
15 personer. Doktoranden Johan Sandén, som handletts vid avdelningen, disputerade i
oktober med godkänt resultat.
Förvaltningsakademin gav uppdragsutbildningar för ca 350 tkr till bland andra Riksbanken,
Försäkringskassan och Myndigheten för tillgängliga medier. Ett utvecklingsarbete har
bedrivits för att skapa digitala uppdragskurser.
Under 2021 genomfördes för andra gången 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, Ukraina, Georgien, Litauen, Ryssland och Sverige. Studenterna var antingen
offentliga tjänstemän eller civilsamhällesanställda och arbetade alla med transnationell
offentlig förvaltning in sin vardag.

Verksamheten vid avdelningen för psykologi
Verksamheten vid avdelningen för psykologi har under 2021 genomförts i enlighet med det
givna utbildningsuppdraget. Verksamheten har fortsatt påverkats av covid-19 men inte i
samma grad som året innan. De varierande restriktionerna har inneburit fortsatt påfrestning
men läget har även inneburit att vi gjort om en del rutiner för möten som vi i varierande grad
kommer att behålla. Osäkerheten för studenterna har fortsatt att vara påfrestande men en
del förändringar som inneburit pedagogiska fördelar kommer troligtvis att behållas även när
restriktionerna är borta.
I utbildningen har två nya utbildningsmoment utvecklats och startats. Dels en kurs i
Strategiskt tänkande på avancerad nivå, dels en delkurs för Examensarbeten på
Polisutbildningen som genomfördes för första gången tillsammans med Socialt arbete och
Offentlig förvaltning.
En lektor med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi har rekryterats och
introducerats i arbetet som programsamordnare på Personalvetarprogrammet. På grund av
flera forskningsprojekt och ledigheter har även fem tillfälliga anställningar tillsatts under året,
tre lektorat och två adjunktstjänster.
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Under året har avdelningen uppfyllt de sex arbetsmiljömål för året, som fokuserade på ökad
tydlighet kring kravställningen på undervisning och examination, ökat antal sociala aktiviteter
och mer fokus på forskning i de kollegiala diskussionerna. Detta har gjorts genom två
presentationer av verksamhetskraven, månatliga AWs, sex högre forskningsseminarier, och
en forskningsworkshop i december.

Verksamheten vid avdelningen för socialt arbete
Tre tillsvidareanställda lektorer påbörjade sitt arbete vid avdelningen under 2021. En tjänst
som tillsvidareanställd adjunkt utlystes under 2021, men anställningsprocessen pågick in i
2022. Processen att ombilda programrådet inleddes under 2021, men kommer fortsätta även
under 2022. Syftet med ombildningen är att kollegialt utse ledamöter till ett mindre
programråd och inte kalla alla lärare i programmet.
Gällande uppdragsutbildning fick avdelningen i uppdrag av Kammarkollegiet att planera för
en eventuell kompletterande utbildning för socionomer med utländsk examen.
Planeringsarbetet genomfördes under hösten 2021 med målet att lämnas in till
Kammarkollegiet i april 2022. Avdelningen fick även i uppdrag från Arbetsförmedlingen att
planera för en ny omgång av snabbspår i socialt arbete för hösten 2022. Planeringsarbetet
inleddes 2021. Avdelningen fortsatte arbetet med ansökan om utbildning för hälso- och
sjukvårdkuratorer med målet att skicka in ansökan 2022.
Arbetet med att stärka det sociala arbetets kärnområden och storstadsprofil har fortsatt även
under 2021 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 avdelningen för socialt arbete fick möjlighet att utlysa ett biträdande lektorat med
inriktning mot polisiärt arbete. 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 fortsätter ett viktigt och
produktivt 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. För
att ytterligare stärka våra studenters akademiska litteracitet har samarbetet mellan
Södertörns högskolebibliotek, Studieverkstan, Utvecklingsenheten för högskolepedagogik
och bildning och socialt arbete fortsatt och berör främst 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 2021 genomförts i enlighet med det
givna utbildningsuppdraget, dock med avsevärda avvikelser från ämnets ordinarie
undervisnings- och 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. I december
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2021 tillträdde ämnets nya professor inom ramen för Östersjöstiftelsens ÖSS-program,
Steven Saxonberg.
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 samband med detta utlystes
2020 två lektorat med inriktning mot arbetsliv och organisation i psykologi respektive
sociologi. Dessvärre blev tillsättningen av sociologilektoratet kraftigt försenad eftersom en
sakkunnig fick förhinder. Rekryteringen kommer därmed att slutföras under 2022.
Under 2021 utvärderades det internationella masterprogrammet Leadership for Sustainable
Development av Fakultetsnämnden. Alla tre inriktningar utvärderades, d.v.s. även
inriktningen mot sociologi. Självvärderingen av programmet med tre distinkta inriktningar
koordinerades av programsamordnare Ann-Sofie Köping, men avdelningsföreståndare Paul
Fuehrer samt lärarlaget från sociologiämnet deltog aktivt i utvärderingsarbetet. Programmet
fick ett över lag positivt omdöme av bedömargruppen, även om det utpekades ett antal
utvecklingsområden.
Under 2021 utvärderades även Personalvetarprogrammet (PvP) av Fakultetsnämnden.
Utvärderingen leddes av programsamordnaren Abbas Emami och alla berörda medlemmar i
lärarlaget bidrog i arbetet med utvärderingen. Personalvetarprogrammet fick ett gott
omdöme för sin utbildning. Granskarna pekade även ut ett antal utvecklingsområden
(kursutveckling, etc.) som programmet i samarbete med psykologi- och sociologiämnet ska
arbeta med under kommande år.

Verksamheten vid avdelningen för statsvetenskap
Verksamheten vid avdelningen för statsvetenskap har under 2021 genomförts i enlighet med
det givna utbildningsuppdraget, dock med avsevärda avvikelser från ämnets ordinarie
undervisnings- och examinationsformer på grund av pandemin.
Ämnets största utvecklingsområde under 2021 var i kursutbudet på grundnivå. Två grundligt
reviderade kurser, Statsvetenskap B och Statsvetenskap C, genomfördes under vårterminen
respektive höstterminen. Huvudtanken i reformen har varit att förbättra studenternas
förutsättningar inför C-uppsatsen. Delvis har det handlat om en bredare engagemang i
grundläggande och specialiserade delkurser på B-nivå, inklusive några som har flyttats från
tidigare delkurser i internationella relationer, samt några helt nya delkurser (Svensk politik i
jämförande perspektiv; Politik och teknologi i det globala informationssamhället). Dessutom
har ämnet fördubblat inslaget av delkurser i forskningsmetodik på C-nivå, där terminen nu
inleds med en delkurs i datainsamlings- och analysmetoder om 15 poäng.
Också på grundnivå har ämnet fortsatt sitt engagemang, tillsammans med Filosofi och
Nationalekonomi, i PPE-programmet, som lanserades under höstterminen 2020. Ämnets
eget masterprogram fortsätter att använda en mycket stor del av ämnets resurser i relation
till övrigt kursutbud.
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När det gäller forskning har statsvetenskap haft en disputation under 2021. Dessutom
genomfördes ett offentligt försvar av en licentiatuppsats, ämnets första. Under 2021 fortsatte
tre doktorander i statsvetenskap sin forskarutbildning med stadiga framsteg. Nya
forskningsmedel har sökts av kollegor i ämnet, i flera fall med framgång. Ett nytt
postdoktorsprojekt beviljades av Östersjöstiftelsen. Ett ytterligare projekt, om Islam i Sverige
som omfattar docent Karin Borevi, beviljades av Vetenskapsrådet.
Ämnets forskningsseminarium har varit väl besökta. Både forskare, doktorander och
forskare från andra lärosäten har presenterat utkast eller färdiga manus. Under 2021
avslutade även en av ämnets professorer sin anställning. Under året befordrades Fredrika
Björklund till professor i statsvetenskap.

Verksamheten inom institutionens administration
Den administrativa personalen på institutionen stöttar verksamheten med utbildnings- och
forskningsadministration, HR-frågor samt annat verksamhetsstöd. Institutionens
administrativa personal har vid sidan av det rutinbundna administrativa arbetet medverkat i
olika arbets- och referensgrupper och på så vis drivit utvecklingsarbete inom sina
verksamhetsområden. Vi har bland annat deltagit i referensgruppen för Canvas,
terminsstartsgruppen, samarbetsgruppen för Infocenter, projektgruppen för
ärendehanteringssystemet MOA och nätverksgruppen för arkivredogörare.
Ett stort antal disputationer har ägt rum under 2021, vilket har krävt mycket administration.
En HR-generalist har varit fortsatt föräldraledig och en vikarie har varit på plats vilket har
medfört att fokus har legat på det löpande arbetet och inte på utvecklingsfrågor inom
området. Året har naturligtvis också präglats av en ständig strävan att hitta hållbara
arbetssätt, nya kommunikationsvägar och mötesplattformar under en pandemi där mer eller
mindre hela administrationen har arbetat på distans.
Den administrativa chefen ingår i den nyinrättade förvaltningsgruppen för Infocenter vars
syfte är att stödja Infocenters arbete och att fortsatt verka för samsyn gällande principiella
högskolegemensamma administrativa arbetssätt relaterade till Infocenter. På en
övergripande nivå har gruppen ansvar för att hålla samman stöd och service på högskolan
där navet i stödet och servicen är Infocenter. Gruppen har mandat att i samråd med berörda
på högskolan föreslå ändringar i stöd och service till ansvarig chef.
Under 2021 har vi av flera anledningar behövt se över hur vi organiserar
utbildningsadministrationen vid institutionen. Dels har vi nya ekonomiska förutsättningar att
ta hänsyn till och som innebär att vi behöver maximera de resurser vi förfogar över. Dels
kommer utbildningsadministrationen, i likhet med övrig T/A-personal vid högskolan, erbjudas
möjlighet att i större utsträckning arbeta hemifrån i det som har kommit att refereras till som
”ett flexibelt arbetssätt” from 2022. För att möta dessa nya förutsättningar har vi organiserat
utbildningsadministrationen i två arbetslag. Syftet med att arbetet organiseras i arbetslagen
är:
•

att bredda kompetensen i arbetslaget och på så sätt kunna hjälpas åt bättre vid hög
arbetsbelastning vilket bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö.
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•

skapa en långsiktigare och stabilare administration med hög kvalitet gentemot samtliga
ämnen och program genom att utbildningsadministrationen kommer att kunna täcka upp
för varandra på ett mer kvalificerat sätt vid frånvaro.

•

att möjliggöra för utbildningsadministrationen att arbeta mer från hemmet i det nya flexibla
arbetssättet, samtidigt som att säkerställa att det alltid finns administrativ personal på plats
på campus ur respektive arbetslag.

Under 2021 har arbetet med inventering flyttats från Ekonomiavdelningen till institutionerna.
Ekonomiavdelningen har de senaste åren genomfört utvecklingsarbete som möjliggör virtuell
inventering av många anläggningar. Detta innebär att inventeringsarbetet har effektiviserats
och inte längre är lika tidskrävande. Ytterligare utvecklingsarbete är planerat 2022.
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Balans- och resultaträkning
Balansräkning per 31 december 2021 (samtliga belopp i tkr om inte annat anges).

Tillgångar

Saldo

Saldo

31.12

31.12

2021

2020

Anläggningstillgångar 1)

172

230

Kundfordringar 2)

586

484

Övriga kortfristiga fordringar 3)

0

0

Kommentar

Värdeminskning (avskrivningar)

Bidrags- och uppdragsintäkter
som ej utbetalts av finansiärer
Upplupna intäkter 4)

4 393

3 896

dvs. en fordran på finansiär
som styrks via kontrakt och
liknande

Summa tillgångar (1,2,3,4)

5 151

4 610

Avräkningskonto

62 032

81 807

ISV har inte en egen kassa. För
att debet- och kreditsidan i
denna förenklade
Summa tillgångar

67 183

86 417

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

31.12
2021

31.12
2020

Avsättningar 1)

0

0

Skulder 2)

1 798

1 722

Upplupna poster 3)

0

89

Oförbrukade bidrag 4)

41 481

49 515

Förutbetalda intäkter 5)

1 294

1 038

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

44 573

52 364

Balanserat kapital

34 053

47 811

Åretsresultat enligt resultaträkning

-11 546

-13 757

Summa eget kapital (myndighetskapital)

22 609

34 053

Summa skulder och eget kapital

67 183

86 417

Kommentar

Delpensioner och särskild
löneskatt

Erhållna externa bidrag som
ännu ej har förbrukats

Erhållna intäkter som ännu ej
har förbrukats

Från tidigare år, ackumulerade
vinster

Ackumulerade vinster ingående
balans 2021-01-01
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Resultaträkning 1 januari – 31 december 2021 resp. 2020
(samtliga belopp i tkr om inte annat anges)

Intäkter

Anslag

GU

FO

Total

GU

FO

Total

2021

2021

2021

2020

2020

2020

159 101

21 037

180 138

148 186

22 487

170 672

Statliga anslagen

Kommentarer

Avgifter och andra ersättningar

7 530

1 355

8 885

2 202

2 039

4 241

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

Bidrag

87

55 142

55 229

3 201

47 578

50 779

Inom- och utomstatliga
bidrag

Redovisning av poster som
intern-debiterats till andra
institutioner och avdelningar.
Intäkter för utlån av personal,
lokaler övrig drift,
medfinansiering. 2021
negativt utfall då
samfinansierings medel
flyttats centralt till rektor och
påverkar ISV:s kapital
negativt.

Interna intäkter

-13

-569

-581

196

3 576

3 772

Summa intäkter

166 706

76 965

243 671

153 785

75 679

229 464

Kostnader

GU
2021

FO
2021

Total
2021

GU
2020

FO
2020

Total
2020

Kommentarer

141 601

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.

Personal

89 654

59 105

148 759

91 934

49 676
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Lokaler

19 220

3 881

23 101

20 997

1 265

22 262

Tjänsterum och
undervisningslokaler

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

Övrig drift

1 415

4 258

5 673

3 004

3 042

6 041

Köpta tjänster

2 124

660

2 785

2 806

432

3 243

Tentamenskostnader

3 451

0

3 451

3 956

0

3 956

OH

51 678

20 266

71 945

47 289

15 356

62 645

Finansiella kostnader

0

0

0

-1

-1

-2

Avskrivningar

63

23

86

53

24

77

Summa kostnader

167 605

88 193

255 799

170 039

69 788

239 827

Resultat (+ =vinst)

-887

-10 659

-11 546

-17 186

3 429

-13 757

OH grundutbildning 71,39%
och för forskning 49,52%.
Motsvarande 2020 var för
grundutbildning 66,01% och
forskning 48,03%
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Bilagor
BILAGA 1: Forskning
Beviljade forskningsprojekt 2021
Företagsekonomi
Agila metoder för digital affärsmodellsinnivation för industriells företags digitala
transformation. Vinnova. Projektledare: Pejvak Oghazi.
Ö- och skärgårdsturism under pandemin. Tillväxtverket. Projektledare: Paulina Rytkönen.
Journalistik
Sydöstran Förstudie. Myndigheten för press, radio och TV via Sydöstran. Projektledare:
Malin Picha Edwardsson.
Nationalekonomi
EcoComp. Vinnova. Projektledare: Katarina Elofsson.
Regionala effekter på brunmarksområden. Familjen Kamprads tiftelse. Projektledare: Oana
Mihaescu.
Sustainable Finance Lab. Vinnova. Projektledare: Ranjula Bali Swain.
Upphandlingstillsynens avskräckande effekt. Konkurrensverket/Kriminalvårdsstyrelsen.
Projektledare: Mats Bergman.
Who will walk 500 miles. Hakon Swenson Stiftelsen. Projektledare: Oana Mihaescu.
Offentlig förvaltning
Administration på spåren. Forte. Projektledare: Anders Ivarsson Westerberg.
Internationalizing teaching in public administration. Svenska institutet. Projektledare: Zhanna
Kravchenko.
SAYP 2021. Svenska institutet. Projektledare: Zhanna Kravchenko.
Uppdrag Naturvårdsverket Projekt L210. Naturvårdsverket. Projektledare: Martin Qvist.
Psykologi
CHIS sömn och psykisk ohälsa. Stockholms läns landsting. Projektledare: Charlotte
Larsson.
Hot och hat riktat mot kvinnor. Totalförsvarets forskningsinstitut. Projektledare: Jenny
Yourstone.
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Socialt arbete
Autistiskt skrivande: ett modersmål. Vetenskapsrådet. Projektledare: Hanna Bertilsdotter
Rosqvist.
Distribuerat ledarskap. AFA Försäkring. Projektledare: Magdalena Elmersjö.
Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg. Forte. Projektledare:
Magdalena Elmersjö.
Uppdragsforskning Projekt Grödinge/Botkyrka. Botkyrka kommun. Projektledare: Inger
Lindblad.
Sociologi
Berusning, sexuella trakasserier och sexuellt våld. Brottsoffermyndigheten. Projektledare:
Alexandra Bogren.
Bostadsfrågan. Formas. Projektledare: Eva Karlberg.
Ett kunskapsbaserat arbetssätt. Riksidrottsförbundet. Projektledare: Apostolis Papakostas.
Flemingsberg: inkluderande och sammanhållen. Vinnova. Projektledare: Sara Ferlander.
Globala framtidsstudier. Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Adrienne Sörbom.
Internationalizing teaching in public administration. Svenska institutet. Projektledare: Zhanna
Kravchenko.
The impact of ”school composition”. Vetenskapsrådet. Projektledare: Alireza Behtoui.
Tidskriften Sociologisk Forskning, bidrag. Sveriges Sociologförbund. Projektledare: Magnus
Wennerhag.
Ung på jobbet. Formas. Projektledare: Lena Sohl.
Statsvetenskap
Attityder till anhörighetsinvandring. Vetenskapsrådet. Projektledare: Karin Borevi.
Authoritarian Policy Transfer in Post-Soviet States. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Olena
Podolian.
Social exclusion, polarization and security in the Nordic welfare state. NordForsk.
Projektledare: Ann-Cathrine Jungar.
Utmanande vittnesmål. Vetenskapsrådet via Lunds Universitet. Projektledare: Johanna
Mannergren Selimovic.
Utsatta städer. Formas via Lunds universitet. Projektledare: Johanna Mannergren Selimovic.
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Pågående forskningsprojekt 2021
Företagsekonomi
In the Services of the SMEs? The Patent Systems and the SMEs in the Baltic Sea Region.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Besrat Tesfaye.
Ledarskap för en hållbar digital arbetsmiljö. AFA. Projektledare: Steffi Siegert.
Social Enterprise, EURICSE. Övriga EU-medel. Projektledare: Malin Gawell.
Journalistik
Co-construction and recontextualisation of migrants’ narratives in the asylum process.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Malin Picha Edwardsson, Hanna Sofia Rehnberg.
Samverkansfinansiering HD och BT (omgång 4). Vinnova. Projektledare: Maria Zuiderveld.
Nationalekonomi
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.
The Baltic economies: Catalysts for the internationalization of Swedish SMEs?.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Patrik Tingvall.
Offentlig förvaltning
Att bli eller inte bli ledare. Forte. Projektledare: Therese Reitan.
Mindre uppdragsutbildningar Förvaltningsakademin. Olika finansiärer och projektledare.
Samverkansbidrag. Vinnova. Projektledare: Therese Reitan.
Psykologi
Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet. Trafikverket. Projektledare:
Catherine Sundling.
Individuals' strategic orientations toward social interdependence in Russia and Sweden.
Östersjöstiftelsen. Projektledare: Ola Sternäng.
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.
Mellan resignation och framtidstro. Stenastiftelsen. Projektledare: Majsa Allelin.
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Snabbspår för socialt arbete. Arbetsförmedlingen. Projektledare: Ali Hajighasemi.
Sociala processer på den svenska kreditmarknaden. Forte. Projektledare: Yerko Rojas.
Växelvis boende i Sverige - Utveckling, bakgrundsfaktorer, stabilitet och utfall av en ny
familjeform. Forte. Projektledare: Jani Turunen.
Sociologi
Anarchist Groups and Movements. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Magnus Wennerhag.
Det nödvanliga och det möjliga. Formas. Projektledare: Magnus Wennerhag.
En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort. Vetenskapsrådet.
Projektledare: Sara Ferlander.
Kameraövervakning och våld. Vetenskapsrådet. Projektledare: Alexandra Bogren.
Kameraövervakning och våld: Betydelsen av kameraövervakning för våldsutsatta
yrkesgrupper. Vetenskapsrådet. Projektledare: Alexandra Bogren.
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.
Religion in post-Soviet nation-building: Official mediations and grassroots’ accounts in
Belarus. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Nikolay Zakharov.
Samordning VR-civilsamhälle. Vetenskapsrådet. Projektledare: Apostolis Papakostas.
Student mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies
and assets among Belarusian and Ukrainian students. Östersjöstiftelsen. Projektledare:
Mette Ginnerskov-Dahlberg.
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
Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet
Estonia and post-independence Finland. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Christofer
Berglund.
Joint Effort for the Defence Industry (J.E.D.I). European Investment Bank. Projektledare:
Johan Eriksson.

34 (52)

Dnr: 1911-1.1.3-2022

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.
Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas
ungdomsförbund. MUCF. Projektledare: Ann-Cathrine Jungar.

Avslutade forskningsprojekt 2021
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.
Pervasive Media. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Renate Åkerhielm.
RISE - Ökad cirkulär användning av planglas. Energimyndigheten. Projektledare: Arash
Kordestani.
Vårdval Sverige. J Wallanders och T Hedelius Stiftelse, T Borwaldhs stiftelse. Projektledare:
Erik Borg.
Ö- och skärgårdsturism under pandemin. Tillväxtverket. Projektledare: Paulina Rytkönen.
Journalistik
Journalistik för alla. Vinnova. Projektledare: Maria Zuiderveld.
Konflikthantering. Vinnova. Projektledare: Malin Picha Edwardsson.
THALIA - Towards thoughtful, informed, and compassionate journalism in covering human
trafficking. CBSS. Projektledare: Urban Larssen.
TrinfoConDis. Svenska institutet. Projektledare: Gunnar Nygren.
Ursprungsmärkt journalistik. En redaktionell tjänst med blockkedjor för verifiering av data.
Vinnova. Projektledare: Malin Picha Edwardsson.
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Worlds of journalisms. Anna-Marie och Gustaf Anders Stiftelse. Projektledare: Gunnar
Nygren.
Nationalekonomi
Ekologiska kompensationspooler i jordbrukslandskapet ECOPAL. Naturvårdsverket.
Projektledare: Katarina Elofsson.
Soil structure and soil degradation. Formas. Projektledare: Katarina Elofsson.
Utreda nationalekonomiska aspekter vid upphandling av kvalitet. Upphandlingsmyndigheten.
Projektledare: Mats Bergman.
Offentlig förvaltning
Brott i nära relationer. Polismyndigheten. Projektledare: Daniel Castillo.
Demokratins väktare eller rasister? Vetenskapsrådet. Projektledare: Jenny Madestam.
Regeringskansliet i en ny tid - Workshop för forskningsinitiering. Riksbankens jubileumsfond.
Projektledare: Anders Ivarsson Westerberg.
Psykologi
CHIS sömn och psykisk ohälsa. Stockholms läns landsting. Projektledare: Charlotte
Larsson.
Socialt arbete
Social mobilisering. Stadsmissionen. Projektledare: Lisa Kings.
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.
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.
Elastiska Hem. Vinnova. Projektledare: Apostolis Papakostas.
Globala framtidsstudier. Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Adrienne Sörbom.
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Kartläggning av Europeiska Kvinnolobbyn. Riksbankens jubileumsfond. Projektledare: Eva
Karlberg.
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.
Roundtable of quantitative attitude research. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Paul Fuehrer.
Samverkan och konflikt kring åtgärder mot våldsbejakande extremism. Forte. Projektledare:
Magnus Wennerhag.
Tidskriften Sociologisk Forskning, bidrag. Sveriges Sociologförbund. Projektledare: Magnus
Wennerhag.
Statsvetenskap
Europeiska värderingar. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Joakim Ekman.
Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the
media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden. Östersjöstiftelsen. Projektledare: Karl
Magnus Johansson.
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BILAGA 2: Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning 2021
Den svenska förvaltningsmodellen och tjänstemannarollen. Sveriges Riksbank.
Följa upp styrning och implementering i offentlig sektor i praktiken. Försäkringskassan.
Rektorsprogrammet. Stockholms universitet.
Statsförvaltningen, tjänstemannarollen och förvaltningens juridik. Flera myndigheter i
Uppsala, Myndigheten för tillgängliga medier.
Transnational Public Administration. Svenska institutet.
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BILAGA 3: Vetenskapliga publikationer
Allelin, M. (2021). Rasism som reifikation: svart gimmick som existensvillkor. Ord och bild, (2), ss.
61–66.
Andersson, A., Hedström, K., Siegert, S. & Sommar, C.-J. (2021). Teachers falling off the cliff
affordances and constraints of social media in school. I: Tung X. Bui (red.) Proceedings of
the 54th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: January 4-8, 2021.
Presenterad vid 54th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, January
4-8, 2021., Honolulu: University of Hawaii at Manoa, ss. 2995–3004.
Andersson, P. & Larsson Segerlind, T. (2021). Tetra: historien om dynastin Rausing. 3. rev.
Stockholm: Norstedts Förlag.
Appelgren, E. & Jönsson, A. M. (2021). Engaging Citizens for Climate Change: Challenges for
Journalism. Digital Journalism, (6), ss. 755–772, doi:10.1080/21670811.2020.1827965.
Aylott, N. (2021). Book review of: Cartelisation, Convergence or Increasing Similarities?: Lessons
from Parties in Parliament and Democracy and the Cartelization of Political Parties. Party
Politics, 27(3), ss. 597–598, doi:10.1177/13540688211011782.
Azad, A., Sernbo, E., Svärd, V., Holmlund, L. & Björk Brämberg, E. (2021). Conducting In-Depth
Interviews via Mobile Phone with Persons with Common Mental Disorders and
Multimorbidity: The Challenges and Advantages as Experienced by Participants and
Researchers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), ss.
11828–11828, doi:10.3390/ijerph182211828.
Azad, A. & Svärd, V. (2021). Patients’ with Multimorbidity and Psychosocial Difficulties and Their
Views on Important Professional Competence for Rehabilitation Coordinators in the Returnto-Work Process. International Journal of Environmental Research and Public Health,
18(19), doi:10.3390/ijerph181910280.
Baburin, A., Reile, R., Veideman, T. & Leinsalu, M. (2021). Age, Period and Cohort Effects On
Alcohol Consumption In Estonia, 1996-2018. Alcohol and Alcoholism, 56(4), ss. 451–459,
doi:10.1093/alcalc/agaa115.
Bali Swain, R. & Garikipati, S. (2021). Group-based financial services in the global South:
Evidence on social efficacy. I: G. Berik; E. Kongar (red.) The Routledge Handbook of
Feminist Economics. Abingdon: Routledge.
Bali Swain, R. & Ranganathan, S. (2021). Modeling interlinkages between sustainable
development goals using network analysis. World Development, 138,
doi:10.1016/j.worlddev.2020.105136.
Behtoui, A. (2021a). Constructions of self-identification: children of immigrants in Sweden.
Identities: Global Studies in Culture and Power, 28(3), ss. 341–360,
doi:10.1080/1070289X.2019.1658396.
Behtoui, A. (2021b). Socialt kapital och migranters liv och karriär i det nya landet. I: Ali
Hajighasemi; Jørgen Straarup (red.) Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige: migrationens
bidrag till folkhemmet. Stockholm: Liber, ss. 91–106.
Berglez, P. & Al-Saqaf, W. (2021). Extreme weather and climate change: social media results,
2008–2017. Environmental Hazards: Human and Policy Dimensions, 20(4), ss. 382–399,
doi:10.1080/17477891.2020.1829532.
Bergman, M. (2021). E-handeln förändrar staden. I: Malin Gawell; Apostolis Papakostas (red.) Att
göra stad i Stockholms urbana periferi. Stockholm: Stockholmia förlag, ss. 385–394.
Bergman, M. & Nyberg, S. (2021). Housing prices, construction costs and competition in the
construction sector – a Swedish perspective. I: Peter Englund; Harry Flam (red.) Nordic
Housing Markets and Policies: Nordic Economic Policy Review 2021. Copenhagen: Nordisk
ministerråd, ss. 81–113.
Bertilsdotter Rosqvist, H., Elmersjö, M. & Kings, L. red. (2021a). Aktionsforskning: Möjligheter,
utmaningar och variationer. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB.
Bertilsdotter Rosqvist, H., Elmersjö, M. & Kings, L. (2021b). Aktionsforskning: socialt engagerad
forskning i samhällsvetenskap: möjligheter, utmaningar och variationer. I: Hanna
Bertilsdotter Rosqvist; Magdalena Elmersjö; Lisa Kings (red.) Aktionsforskning: Möjligheter,
utmaningar och variationer. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 15–32.
Bertilsdotter Rosqvist, H., Hultman, L. & Polanska, D. V. (2021). Etiska dilemman i deltagarnära
forskning. I: Hanna Bertilsdotter Rosqvist; Magdalena Elmersjö; Lisa Kings (red.)
Aktionsforskning: möjligheter, utmaningar och variationer. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 33–
60.
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Bertilsdotter Rosqvist, H. & Jackson-Perry, D. (2021). Not Doing it Properly?: (Re)producing and
Resisting Knowledge Through Narratives of Autistic Sexualities. Sexuality and disability,
39(2), ss. 327–344, doi:10.1007/s11195-020-09624-5.
Birnbaum, S. (2021). Är jämlika arbetsplatser ett relevant rättvisemål. I: Kristina Boréus; Anders
Neergaard; Lena Sohl (red.) Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier
för jämlikhet. Lund: Nordic Academic Press, ss. 357–382.
Birnbaum, S. & De Wispelaere, J. (2021). Exit strategy or exit trap? Basic income and the ‘power
to say no’ in the age of precarious employment. Socio-Economic Review, 19(3), ss. 909–
927, doi:10.1093/ser/mwaa002.
Björkdahl, A. & Mannergren Selimovic, J. (2021). Methodologies for feminist peace research. I:
Tarja Väyrynen; Swati Parashar; Élise Féron; Catia Cecilia Confortini (red.) Routledge
Handbook of Feminist Peace Research. London: Routledge, ss. 40–49.
Bolin, N. & Aylott, N. (2021). Analysing intra-party power: Swedish selection committees over five
decades. Politics, doi:10.1177/02633957211051638.
Boréus, K., Behtoui, A., Mörkenstam, U., Neergaard, A. & Yazdanpanah, S. (2021). Skilda
ojämlikhetsregimer?: Praktikerna på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. I: Kristina
Boréus; Anders Neergaard; Lena Sohl (red.) Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier,
diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund: Nordic Academic Press, ss. 211–237.
Boréus, K., Neergaard, A. & Sohl, L. red. (2021). Ojämlika arbetsplatser: hierarkier, diskriminering
och strategier för jämlikhet. Lund: Nordic Academic Press.
Boréus, K., Neergard, A. & Sohl, L. (2021a). Ojämlika arbetsplatser i ett förändrat arbetsliv. I:
Kristina Boréus; Anders Neergaard; Lena Sohl (red.) Ojämlika arbetsplatser: hierarkier,
diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund: Nordic Academic Press, ss. 11–34.
Boréus, K., Neergard, A. & Sohl, L. (2021b). Ojämlika arbetsplatser i krisernas och möjligheternas
era. I: Kristina Boréus; Anders Neergaard; Lena Sohl (red.) Ojämlika arbetsplatser:
hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund: Nordic Academic Press, ss. 383–
398.
Borevi, K. (2021a). EU:s invandrings-och asylpolitik och frågan om en uthållig integrationspolitik. I:
Antonia Bakardjieva, A. M., Lars Oxelheim (red.) Vägar till ett uthålligt EU. Stockholm:
Santérus Förlag, ss. 227–249.
Borevi, K. (2021b). Scandinavian Approaches to Begging as a Policy Problem and the Double
Insider/Outsider Status of Marginalized Intra-EU Migrants. Journal of Social Policy, ss. 1–18,
doi:10.1017/S0047279421000556.
Borg, E. A. & Tesfaye, B. (2021). Flemingsberg som lokaliseringsmiljö för högteknologiföretag. I:
Malin Gawell; Apostolis Papakostas (red.) Att göra stad i Stockholms urbana periferi.
Stockholm: Stockholmia förlag, ss. 283–301.
Box, M., Lönnborg, M. & Rytkönen, P. (2021). Both a Cooperative and Multinational –
International Market Strategies of Danish-Swedish Arla MD. I: Mikael Lönnborg; Benson
Otieno Ndiege; Besrat Tesfaye (red.) Beyond Borders: Essays on Entrepreneurship, Cooperatives and Education in Sweden and Tanzania. Huddinge: Södertörns högskola, ss.
323–344.
Brockwell, E., Elofsson, K., Marbuah, G. & Nordmark, S. (2021). Spatial analysis of water quality
and income in Europe. Water Resources and Economics, 35,
doi:10.1016/j.wre.2021.100182.
Castillo, D., Lindström, P. & Madsen, K. (2021). Brott i nära relation: Polisiär
utredningsverksamhet på lokal eller central nivå? Huddinge: Södertörns högskola. No. 97891-89109-74–2 (ISBN).
Choi, M. J., Yang, J. W., Lee, S., Kim, J. Y., Oh, J. W., Lee, J., Stubbs, B., Lee, K. H., Koyanagi,
A., Hong, S. H., Ghayda, R. A., Hwang, J., Dragioti, E., Jacob, L., Carvalho, A. F., Radua, J.,
Thompson, T., Smith, L., Fornaro, M., Stickley, A., Bettac, E. L., Han, Y. J., Kronbichler, A.,
Yon, D. K., Lee, S. W., Shin, J., I., Lee, E. & Solmi, M. (2021). Suicide associated with
COVID-19 infection: an immunological point of view. European Review for Medical and
Pharmacological Sciences, 25(20), ss. 6397–6407, doi:10.26355/eurrev_202110_27013.
Dahlström, K., Nyquist, A. & Fernholm, J. (2021). Cross-sector Collaboration in International
Community Development Initiatives: Learnings from the Millennium Villages Project in
Tanzania. I: Mikael Lönnborg; Benson Otieno Ndiege; Besrat Tesfaye (red.) Beyond
Borders: Essays on Entrepreneurship, Co-operatives and Education in Sweden and
Tanzania. Huddinge: Södertörns högskola, ss. 363–392.
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Demirel, C. (2021). Re-conceptualising competitive victimhood in reconciliation processes: the
case of Northern Ireland. Peacebuilding, doi:10.1080/21647259.2021.1977016.
Demirel, C. & Englund, M. (2021). Legislating Memory: From Memory Laws to Transitional
Justice. Baltic Worlds, 13 June.
Ekström, L. & Lundholm, C. (2021). ‘How Much Politics Is There’?: Exploring Students’
Experiences of Values and Impartiality from an Epistemic Perspective. Journal of Political
Science Education, 17(Sup 1), ss. 616–633, doi:10.1080/15512169.2020.1730863.
Elmersjö, M. (2021a). Att forska tillsammans med praktier: om lärande, roller och tillgänglighet i
forskning. I: Hanna Bertilsdotter Rosqvist; Magdalena Elmersjö; Lisa Kings (red.)
Aktionsforskning: möjligheter, utmaningar och variationer. Lund: Studentlitteratur AB, ss.
143–169.
Elmersjö, M. (2021b). Care management and distributive leadership – digital space and changes
in working life. I: WORK2021 Work Beyond Crises: Abstract Book WORK III: 8-9 December
2021. Presenterad vid WORK2021 III, Turku [Online], December 8-9, 2021., Turku:
University of Turku, s. 19.
Elmersjö, M. (2021c). Integrationsprocesser för människor över 65 år och betydelsen av att bidra
till samhället. I: Ali Hajighasemi; Jørgen Straarup (red.) Socialt arbete i ett mångkulturellt
Sverige: migrationens bidrag till folkhemmet. Stockholm: Liber, ss. 76–90.
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assessors’ conceptions of older people’s mental illness. Health & Social Care in the
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