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Strukturella förutsättningar
I linje med tidigare forskningsstrategiska program är det THS avsikt att även inför den
kommande treårsperioden förstärka såväl administrativa som innehållsliga
förutsättningar för en framgångsrik forskning vid högskolan.

Forskning vid THS bedrivs inom ämnena teologi resp. mänskliga rättigheter och
utvecklas utifrån varje ämnes förutsättningar och eget forskningsprogram. Som grund
för en sådan arbetsmodell har THS 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 (1/3
av heltid) finns vid THS en strategiskt viktig bas för forskningen. Denna ger också goda
förutsättningar att även i undervisningen knyta an till det internationella
forskningsläget inom olika ämnen.

Hösten 2014 har THS för närvarande 11 doktorandplatser 1 - varav fem ingår i en
forskarskola för Stockholms stift tillsammans med Åbo Akademi. Doktorandplats, som
beteckningen lyder, innebär att doktoranden har biträdande handledare från THS och i
vissa fall även full finansiering genom THS försorg. I andra fall har doktoranden tjänst
vid de universitet där denne är antagen. Varje doktorand, inom ramen för detta
program, erhåller förutom arbetsplats och biträdande handledares insatser, även stöd
till årliga konferensresor och omkostnader från THS. Den formella grunden för dessa
doktorandplatser utgörs av enskilda överenskommelser eller bredare samarbetsavtal
mellan THS och respektive universitet (Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, samt Åbo
Akademi).

Dessa tre generella, men strategiskt avgörande villkor för forskningsutveckling – dvs.
stabil finansiering, samarbetsavtal med andra universitet, och praktiska förutsättningar
för att erbjuda arbetsplats i en forskningsmiljö – har kunnat tillgodoses genom de
senaste årens satsningar av THS och planen är att ytterligare utveckla och anpassa
doktorandplatsprogrammet till fler ämnen och fler personer.
Tre forskningsstrategiska prioriteringar

Det är THS bedömning att de forskningsstrategiska insatserna behöver inriktas mot
såväl strukturellt bärande former för såväl löpande forskningsverksamhet som internt
utvecklade nya projekt och uppdragsforskning.
Under de kommande tre åren avser THS att arbeta framförallt med följande typer av
insatser:
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Doktorander är Enochsson Stjärnström, Falk, Gustavsson, Holmberg, Holmström, Joelsson, Karlsson,
Lidén, Lindqvist Hotz, Thaarup, Sörman.
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1. Särskilt stödja inrättandet av nya seminarieformer på forskarnivå för att till dessa
knyta mastersutbildningar under utveckling, inom såväl teologi- som MR-programmen
vid THS.
Vid flera utbildningsorter i landet med utbildning inom området mänskliga
rättigheter saknas löpande forskarseminarier vilka särskilt adresserar MRfrågor och relaterade forskningsproblem. Ämnet är litet på var och en av
dessa orter och en diskussion om möjligheter till samverkan pågår. Flera
utbildningar har intresse av ett högre seminarium där såväl
mastersuppsatser som reguljära forskningsarbeten skulle kunna ventileras.

2. Särskilt verka för etablerandet av doktorandplatser - en eller flera - inom
ämnesområdet Mänskliga rättigheter.

Detta kan ske i samverkan med andra universitet och högskolor i Sverige
eller internationellt och med stöd exempelvis från civilsamhället.
Erfarenheter från etablerandet av doktorandplatser vid THS, med
samarbetsavtal med andra högskolor, är en grund av
erfarenheter att utgå från i detta arbete.

3. Särskilt bidra till programöverskridande forskningsinitiativ mellan forskare vid THS.
Jämfört med andra universitet och högskolor i landet har THS en
komparativ fördel i det svenska forskningslandskapet genom de
möjligheter till ämnesövergripande forskning som finns mellan områdena
teologi och mänskliga rättigheter. Vissa lärare delar idag sin tjänst mellan
de två områdena, men det finns ännu en outnyttjad potential för
ämnesövergripande forskningsprojekt att utveckla inom dessa områden.
Detta innebär i förlängningen inte bara en forskarnas möjlighet, utan så
också en möjlighet för studenter att välja kurser inom båda fälten, för att
vidga sin utbildning.

THS tredje strategiska målsättning är därför att utnyttja denna komparativa
fördel som högskolan har, vad gäller mångvetenskaplig forskning inom
problemområden som berör både teologi och mänskliga rättigheter.
Sammanfattning
Stöd till nya seminarieformer, nya doktorandplatser inriktade mot MR-området samt
ämnesöverskridande forskningsinitiativ är de tre strategiska prioriteringar som THS
avser att göra under den kommande treårsperioden i sitt forskningsutvecklande arbete.
Sammantaget ger dessa målsättningar en forskningsmässigt starkare högskola och
därmed också ett bredare utbud av möjligheter till forskningsanknytning,
internationella utbyteskontakter och mångvetenskapliga perspektiv i både forskning
och undervisning.
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