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Forskningsstrategiskt måldokument 2016–2020 
 

Antaget av högskolans styrelse 2015-10-13 

Strukturella förutsättningar 

I linje med tidigare forskningsstrategiska program för Enskilda Högskolan Stockholm 
(EHS) är avsikten att även inför den kommande femårsperioden förstärka såväl 
administrativa som innehållsliga förutsättningar för en framgångsrik forskning vid 
högskolan.  
 
Forskning vid EHS bedrivs inom ämnesområdena teologi/religionsvetenskap respektive 
mänskliga rättigheter, och den utvecklas utifrån varje forskningsämnes förutsättningar 
och eget forskningsprogram. Som grund för en sådan arbetsmodell har EHS att skapa 
strukturella och personella förutsättningar för att varje ämne ska kunna stärkas och 
utvecklas.  
 
Genom att alla disputerade lärare har en grundresurs för egen forskning i tjänsten på 
1/3 av heltid och professorer en grundresurs på 1/2 av heltid, finns det vid EHS en 
strategiskt viktig bas för forskningen. Alla har tillgång till medel för konferensresor, och 
professorer har i tillägg extra anslag för andra forskningsrelaterade omkostnader 
(assistent, forskningsresor, språkgranskning, osv). Sådana resurser ger också goda 
förutsättningar att även i undervisningen knyta an till det internationella 
forskningsläget inom olika ämnen.  
 
Forskningen vid EHS ska kombinera praktiknära, professionsinriktad forskning med 
teoretiskt och metodologiskt avancerad spetsforskning i de olika forskningsämnen som 
representeras. Lärarnas forskning ska hålla hög nivå och utföras i kontinuerlig dialog 
med nationella och internationella forskningssammanhang. EHS ska uppmuntra och 
möjliggöra forskarutbyten och gästforskarvistelser.  
 
Genom målmedvetet arbete har medel tillskapats och avsatts för framtida finansiering 
av doktorander. EHS ska bedriva forskarutbildning utifrån ett etiskt, historiskt, 
teologiskt och demokratiskt välgrundat förhållningssätt. Syftet ska vara att utbilda 
självständiga, kreativa och kritiska forskare med teoretisk och metodologisk skicklighet 
som kan genomföra vetenskaplig forskning av hög kvalitet inom respektive 
forskarutbildningsämne. 
 
Hösten 2015 har EHS ett 10-tal doktorandplatser, varav hälften ingår i en forskarskola 
för Stockholms stift tillsammans med Åbo Akademi. Doktorandplats innebär att 
doktoranden har biträdande handledare från EHS och i vissa fall även full finansiering 
genom EHS försorg. Varje doktorand inom ramen för detta program erhåller arbetsplats 
och biträdande handledares insatser, samt stöd till årliga konferensresor och 
omkostnader från EHS. Den formella grunden för dessa doktorandplatser utgörs av 
enskilda överenskommelser eller bredare samarbetsavtal mellan EHS och respektive 
universitet (Uppsala, Göteborg, Umeå, samt Åbo Akademi).  
 
Högskolans forskning ska årligen redovisas och den ska kontinuerligt påverka EHS 
utbildningsprogram, i synnerhet på avancerad nivå. 
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Forskningsstrategiska prioriteringar 
Det är EHS bedömning att de forskningsstrategiska insatserna behöver inriktas mot 
strukturellt bärande former för såväl löpande forskningsverksamhet som internt 
utvecklade nya projekt och uppdragsforskning. Under läsåret 2015–2016 sjösätts en ny 
ledningsstruktur för forskningsverksamheten vid EHS. Den nuvarande tjänsten 
”forskningsutvecklare” avskaffas. Ett forskarkollegium inrättas och utgörs av 
forskningsledarna för forskarskolorna, huvudhandledarna i forskarutbildningen och 
med rektor som ordförande. Forskarkollegiet ansvarar för kvalitetssäkring, utveckling 
och uppföljning av forskarutbildningen vid högskolan, samt för antagning av nya 
doktorander. Forskarkollegiet sammanträder minst en gång per termin.  Till 
forskningsledare utser rektor professor inom forskarutbildningsämnet, eller om sådan 
saknas, docent inom forskarutbildningsämnet. Högskolestyrelsen fördelar medel till 
forskarskolorna. 
 
Under de kommande fem åren avser EHS att prioritera följande: 
 
1.  
Ansöka om och erhålla tillstånd att utfärda doktorsexamen inom ämnesområdet 
teologi/religionsvetenskap. 
 
2. 
Snarast inrätta en forskarskola inom forskarutbildningsämnet bibelvetenskap, med 
inriktningarna Gamla testamentets exegetik och Nya testamentets exegetik. Syftet är att 
ta självständigt ansvar för forskarutbildning i bibelvetenskap men, i likhet med den 
redan nu existerande forskarskolan i systematisk teologi, bedriva verksamheten i nära 
samverkan med andra aktörer. Doktorandtjänster och doktorandplatser ska utlysas och 
rekrytering av doktorander inledas under 2016. 
 
3. 
Konsolidera, utveckla, och bredda den nuvarande forskarskolan i systematisk teologi till 
en forskarskola i forskarutbildningsämnet historisk-systematisk teologi, med 
inriktningarna systematisk teologi och, mot slutet av femårsperioden, kyrkohistoria. 
Målet är att även i detta ämne ta självständigt ansvar för forskarutbildningen, men i 
fortsatt samverkan med Åbo Akademi, Stockholms stift, och ett antal andra 
samverkanspartners. Rutiner och seminarieformer ska utvärderas och nya 
samarbetsformer ska tillskapas. 
 
4. 
Arbeta för att en tredje forskarskola i praktisk teologi inrättas senast vid 
femårsperiodens slut (2020), med inriktningen kyrkovetenskap, samt en eller flera av 
inriktningarna religionspsykologi, religionspedagogik och religionssociologi. För att 
möjliggöra en sådan utveckling ska EHS stödja lärares meritering och forskning på dessa 
områden, samt arbeta med att rekrytera de handledarresurser som krävs för ändamålet. 
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5. 
Utveckla seminarieformer på forskarnivå inom ämnesområdet mänskliga rättigheter 
med början 2017. Vid flera utbildningsorter i landet med utbildning inom 
ämnesområdet mänskliga rättigheter är ämnet litet och saknar löpande 
forskarseminarier för MR-relaterad forskning. EHS ska initiera samverkan med andra 
institutioner för att tillskapa ett dynamiskt och livskraftigt högre seminarium i 
mänskliga rättigheter där såväl masteruppsatser som reguljära forskningsarbeten kan 
ventileras.  
 
6. 
Etablera doktorandplatser inom ämnesområdet mänskliga rättigheter senast 2018. 
Detta kan ske i samverkan med andra universitet och högskolor i Sverige eller 
internationellt och med stöd från civilsamhället. Tidigare erfarenheter från etablerandet 
av doktorandplatser vid EHS, och samarbetsavtal med andra högskolor utgör en grund 
för detta arbete. 
 
7. 
Stärka den ekonomiska basen för EHS forskningsverksamhet genom arbete på flera 
fronter. Högskolan ska arbeta för att erhålla statliga forskningsanslag i likhet med de 
statliga högskolorna och universiteten, liksom numera även Sofiahemmets högskola och 
Ersta Sköndal högskola. Vidare ska EHS kontinuerligt verka för såväl privata donationer 
som forskningsanslag från olika organisationer och stiftelser.  
 
8. 
Successiv öka andel som forskar på minst 80 procent.  Idag ligger de flesta på cirka 50 
procent. Genom doktorandanställningar eller stipendier ska mer än hälften av 
doktoranderna 2019 forska på 80-100 procent. 
 
 
 
 


