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1 Uppdraget
På uppdrag av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT,
har Institutet för studier av forskning och utbildning, SISTER, genomfört föreliggande
utvärdering av the Swedish School of Advanced Asia-Pacific Studies (SSAAPS).
Utvärderingen har haft i uppgift att besvara följande frågor:
-

Har målsättningarna uppfyllts i rimlig utsträckning?
Kan den organisationsmodell som valts användas för andra riktade insatser, riktade mot
regioner eller med en viss probleminriktning?
Är den nuvarande verksamheten tillräckligt påverkande?

Utvärderingen har således ett både tillbaka- och ett framåtblickande, utvecklingsinriktat
syfte. Studien har genomförts genom analys av den dokumentation som finns av SSAAPS
verksamhet sedan starten 2001 samt genom intervjuer med personer som på olika sätt varit
inblandade i eller berörts av SSAAPS (samtliga förtecknade i slutet av rapporten). Utkast av
rapporten har löpande diskuterats med uppdragsgivaren.
Rapporten koncentrerar sig på de bedömningar och resultat som framkommit i
utvärderingen. Verksamheten inom SSAAPS består av två olika faser: den första fasen,
SSAAPS 1, omfattar perioden 2001 till och med första halvåret 2006 medan den andra
fasen, SSAAPS 2, i praktiken inleddes under år 2007. Förutsättningarna för att besvara
frågeställningarna ovan är således olika för fas 1 och fas 2.

2 Programmets syfte och organisation
I anslutning till den Asienstrategi som den svenska regeringen presenterade i mars 1999
inleddes ett arbete för att höja svensk forskningskompetens med inriktning på
Stillahavsasien. SSAAPS inrättades hösten 2001 av STINT och Riksbankens Jubileumsfond
(RJ) för att stödja en utbyggnad av svensk akademisk Asienforskning. De bägge
finansiärerna beslutade att under en period av fem år, 2001-2006, avsätta sammanlagt 6
mnkr/år för detta ändamål. Även om de bägge finansiärerna har bidragit med nästan lika
mycket resurser, är det uppenbart att programmet främst drivits från STINT:s sida med RJ
som medfinansiär.

I det underlag som utarbetades av professor Jon Sigurdson, och som låg till grund för
beslutet, utgick planeringen från ett årligt belopp om 12 mnkr. Det faktum att den
ekonomiska omslutningen halverades i förhållande till beslutsunderlaget ledde inte till att
finansiärerna ändrade målen för verksamheten.
Målen i det ursprungliga förslaget till STINT och RJ var följande (Proposal s. 16):
1. The School shall instil its students with capability to independently carry out research
on contemporary issues on Asia Pacific, with a multi-disciplinary approach whenever
this would be desirable.
2. The School shall initiate research programs that address key contemporary issues on
development and change in Asia Pacific.
3. The School shall develop and maintain collaboration with research institutions with
high standing in the region as well as with institutions outside the region that are
recognised institutions on contemporary Asia Pacific issues.
4. Finally, the School shall serve as national hub for information exchange inside Sweden
and for exchange with partners and institutions outside the country.
I slutet av 2003 återkom frågan om ett mission statement för SSAAPS. Den nye koordinatorn
Thommy Svensson tog då fram följande formuleringar:
SSAAPS’ syfte är att på nationellt plan konsolidera och utveckla forskningen om Stillahavsasien i Sverige och bidra till att
göra den bärkraftigt etablerad på internationell nivå, så att den blir till en naturlig och självklar del av svensk samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.
SSAAPS strävar att åstadkomma detta genom att vara en nationell resurs för det svenska forskarsamhället som:
•

ger stöd till koncentrerad forskarutbildning inom området

•

ger stöd till de mest lovande unga forskarna

•

ger stöd till seniora forskare att fokusera disciplinär och mångdisciplinär verksamhet på Stillahavsasien

•

bidrar till att förstärka samarbete på jämbördig nivå med strategiskt viktiga forskningsinstitutioner i
Stillahavsasien och Europa samt Nordamerika och Australien

•

understödjer samarbete mellan medlemmar av det svenska och internationella forskarsamhället.

•

befrämjar publicering av svensk forskning i väletablerade internationella fora

•

bidrar till att förstärka forskningens kontakter med samhället i stort.

Verksamheten vilar på två grundläggande principer:
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•

strävan efter högsta möjliga vetenskapliga kvalitet

•

strävan efter största möjliga internationella exponering och förankring av svensk forskning.

Av målformuleringarna kan man konstatera att programmet har haft mycket höga
ambitioner.
En angelägen fråga är varför man ska satsa på forskning om ett visst geografiskt område.
Det är en truism att idag säga att det finns ett stort intresse för Asien. Man kan konstatera
att SSAAPS verksamhetstid sammanfaller med ett starkt ökat allmänintresse för Asien,
speciellt Kina. En starkare fokusering på ett visst geografiskt område, eller en viss
samhällsföreteelse, kan motivera riktade forskningssatsningar. Detta är dock inte det enda
skälet. I förstudien, gjord år 2000, som låg till grund för SSAAPS läggs även stor vikt vid de
inomvetenskapliga skälen, främst att Asienforskarna var marginaliserade och isolerade vid
svenska lärosäten.
Asia Pacific issues, in particular relating to China, have in the past occasionally
attracted large research groups in several Swedish universities. However, they have
generally remained intellectually isolated and often marginalised in most university
departments, which indicates a number of serious shortcomings. First, in almost all
university departments there has rarely existed a commitment to support and
nurture research on Asia Pacific topics – even if individual researchers by
themselves, or in collaboration, have occasionally mobilised large resources.
Second, partly as a consequence of the first shortcoming there has been a scarcity
of resources for tutoring of students because senior researchers and professors
have not been sufficiently exposed and knowledgeable about the region in order to
give guidance that combine both the disciplinary approach and regional
understanding (Proposal s. 3).

Enligt en självvärdering skriven av SSAAPS koordinator Thommy Svensson fem år senare
har även det svenska intresset för Asienforskning vid universitet och högskolor ökat. Totalt
var ca 300 forskare aktiva vid universitet och högskolor (grundat på den e-postlista som
SSAAPS använt sig av). Forskarna var främst aktiva vid de fyra största universiteten. Under
perioden 2002-2005 lades ett 80-tal avhandlingar fram (Utvärdering 2005-12-05). I
synnerhet har expansionen rört de samhällsvetenskapliga disciplinerna.
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Mycket av Asienforskningen bedrivs vid institut och centrumbildningar som t.ex. Centrum
för Stillahavsasienstudier vid Stockholms universitet, Japaninstitutet vid Handelshögskolan
i Stockholm, Centrum för Öst- och Sydostasienstudier i Göteborg och Lund samt
Nordiska Institutet för Asienstudier i Köpenhamn (NIAS) till vilket Sverige bidrar med
finansiering via Nordiska Ministerrådet. En del av motiveringen till SSAAPS är att dessa
miljöer är små i en internationell jämförelse. Det har dock varit en medveten strategi att
inte ensidigt satsa på någon eller några av de nämnda centrumbildningarna, eller på
skapandet av någon ny think tank. Istället gjordes en satsning på att ”förankra en ny
generation forskare inom de tunga samhällsvetenskapliga disciplinerna” (Utvärdering 200512-05, s. 2). Därtill har ledande ämnesföreträdare inom statsvetenskapliga ämnen och
nationalekonomi samlats, i syfte att stärka och främja Asieninslagen i verksamheten.
Den bärande tanken har varit att Asienperspektivet ska integreras i
universitetsdisciplinerna, vilka även utgör examensämnen för de forskarstuderande. Vi kan
notera att satsningen i hög grad har gällt samhällsvetenskap och i mindre utsträckning
humaniora. Anledningen sägs vara att de asiatiska språken är ”institutionellt
självtillräckliga”, dvs. redan har en bas att arbeta utifrån och därför är i mindre behov av
stöd. Det hävdas vidare att områdesinstitutionerna (Area Studies) har bidragit till att
”isolera många Asienforskare från disciplinens huvudfåror”.
Den organisationsmodell som valdes för SSAAPS är tämligen ovanlig. Organisationen
består av en styrelse/styrgrupp samt en extern koordinator. Styrgruppen har haft det
delegerade ansvaret för ekonomi och verksamhet. I den tidigare styrelsen var emellertid
representanter från STINT och RJ adjungerade, medan STINT:s verkställande direktör
finns med i den nuvarande ledningsgruppen. Från och med hösten 2008 ingår även en
representant från RJ. SSAAPS styrgrupp har successivt bytts ut under
verksamhetsperioden. Den har också kommit att ändra inriktning, från en företrädesvis
akademiskt orienterad grupp till en bredare sammansatt, mer policyorienterad konstellation.
Styrgruppen har också fungerat som beredningsgrupp, vilket har möjliggjorts av att det
finns hög internationell vetenskaplig kompetens i gruppen. Vissa bedömningar har gruppen
således gjort själv, medan externa sakkunniga har anlitats i andra fall. SSAAPS-forskarna
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har varit mycket positiva till kontakterna med styrelsen/styrgruppen och flera lyfter fram
den vetenskapliga inspiration mötena har inneburit. Ett extra starkt intryck tycks chefen för
The International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), Stein Tönnesson, ha gjort.
En särskild koordinator utsågs för programmet, först professor Jon Sigurdson, som även
stod för förarbetet, och fr.o.m. 1 juli 2003 professor Thommy Svensson, som sedan
tidigare satt i SSAAPS styrelse. Svensson hade även skrivit den bilaga till Asienstrategin
(1999) som rörde forskningen. Funktionen har under perioden motsvarat 25-50 procent av
heltid. Koordinator och styrgrupp träffades relativt ofta under uppbyggnadsskedet,
varannan månad i snitt, men sedermera 3-4 gånger per år. Kostnaderna för ledning av
programmet (främst styrgrupp och koordinator), inklusive resor och andra kostnader, har
uppgått till 10-20 procent av den totala budgeten. Styrgruppen har givit koordinatorn
relativt fria tyglar, och fungerat som bollplank och kvalificerat stöd. Det administrativa
stödet finns efter de två första åren på STINT:s kansli, för närvarande genom Katarina
Wiberg.
Det är uppenbart att koordinatorn har en nyckelroll. Medvetet rekryterades personer som
själva hade gedigna sakkunskaper och starka internationella nätverk. Vid intervjuerna har
det blivit uppenbart att den nuvarande koordinatorn har varit den fasta punkten i
programmet; han ”är” i mångt och mycket SSAAPS. Koordinatorn beskrivs som en
drivande, strategisk person med ett stort engagemang och kunnande: ”Både byråkrat och
intellektuell” som någon formulerade det. Informanterna har nästan uteslutande uttryckt
sig i positiva ordalag.
Kommunikationen inom SSAAPS verkar överlag ha fungerat tillfredsställande. SSAAPS
har haft en dialog med såväl forskarsamhället som andra institutioner och löpande inhämtat
synpunkter på angelägna behov. I början kom dock kritiska synpunkter på bristfällig
information från SSAAPS vilket bland annat åtgärdades genom upprättandet av en epostlista. Vi har hört flera kritiska röster om hemsidan, främst att den är inaktuell och
uppdateras för sällan. Det är inte en oviktig kritik eftersom en inaktuell hemsida kan ge
intryck av en slumrande verksamhet. En del av de forskare vi har talat med efterlyste även
mer kontakt med andra forskare och med SSAAPS även efter finansieringen.
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Under utvärderingens gång har frågan uppkommit: Vad är SSAAPS? Hur ska man betrakta,
och bedöma, satsningen? SSAAPS framträder i hög grad som ett flexibelt nätverk med en
kärna av nyckelpersoner (”SSAAPS-kretsen”). Det är långtifrån så fast formerat (School of
Advanced Studies) som namnet gör intryck av. Detta ligger i den valda
organisationsmodellen och ska inte uppfattas som någon kritik, mer som utvärderarens
reflektion. Det gör emellertid att det ibland är svårt att skilja SSAAPS från koordinatorn,
det kan också vara svårt att skilja STINT från SSAAPS eftersom stiftelsen sedan lång tid
har haft ett engagemang i Stillahavsasien.
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3 Verksamhet och resultat
Under SSAAPS 1, 2001 – 2006, var de väsentliga inslagen:
-

utlysning och tillsättning av sammanlagt nio doktorandtjänster, samfinansierade (50
procent) med respektive svenskt lärosäte
utlysning och tillsättning av tre fyraåriga postdoktjänster, inkl. obligatoriskt utlandsår
resestipendier
gästforskarstipendier
nationella ”generalmönstringar” där ett stort antal forskare samlades
bidrag till workshops och tematiska forskarmöten
s.k. profilkonferenser i Asien och europeiskt samarbete

Som synes innehåller SSAAPS ett flertal delar. Ett första konstaterande är att det är ett
ambitiöst och mångfacetterat program. SSAAPS har varit drivande, energiskt och kreativt
när det gäller att finna olika vägar att främja Asienforskningen. Nedanstående uppställning
visar den procentuella fördelningen mellan de olika delarna av SSAAPS 1:
Postdoktjänster
Doktorander
Koordinering
Resestipendier
Workshops/kollokvier
Gästforskare
Ledningsgrupp inkl granskningsarbete
Internationella konferenser
Nationella konferenser
Övrigt (planeringsbidrag; publiceringsstöd;
sommarskola)
Totalt beviljat, kkr

29 %
25 %
14 %
7%
6%
5%
4%
3%
3%
6%
28 838

Källa: STINT:s kansli

I det följande kommer de olika delarna av programmet att behandlas.

Forskarskolan
I det ursprungliga förslaget till det som sedan blev SSAAPS var det i första hand en
forskarskola som skulle skapas (Proposal s. 13). Totalt blev det nio anställningar som
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doktorand (12 var planerade från början). Av 81 sökande antogs sex doktorander 2002 och
ytterligare tre 2003. Anställningarna bygger på ett 50-50-arrangemang med de
forskarstuderandes heminstitutioner. SSAAPS har samfinansierat doktorander som varit
antagna och anställda vid respektive lärosäte. Vi har noterat att detta arrangemang tycks ha
fungerat olika väl vid olika institutioner.
SSAAPS har haft höga kvalitetskrav: om inte kandidaterna var tillräckligt kvalificerade
skulle inte alla platser fyllas (Protokoll 2002-04-18). Konkurrensen till de utlysta
anställningarna som doktorand har varit hård, en sökande av tio har beviljats finansiering.
Ansökningarna bereddes i det inledande skedet av den dåvarande koordinatorn, som
skapade en kortlista på 25 sökande. Dessa ansökningar granskades därefter av
representanter från STINT:s beredningsgrupp för kulturvetenskap.
Under åren har det gjorts ett par försök att vidga forskarskolan. Under år 2002 undersökte
den dåvarande koordinatorn möjligheterna till finansiering av ytterligare tio doktorander
från andra finansiärer. Under år 2003 lämnades en gemensam ansökan med NIAS som
koordinator in till NorFA om inrättande av en nordisk forskarskola kring Asien. Ansökan
beviljades dock inte medel.
SSAAPS har erbjudit kurser i samhällsvetenskaplig teori och metod. Kurserna har givits av
utvalda universitetsinstitutioner och var även tillgängliga för andra forskare (Intern
promemoria 2003-09-20). Det visade sig dock att det inte fanns underlag för att hålla teorioch metodkurser varje år eftersom doktorandgruppen var alltför liten. Istället beslutades i
november 2003 att deltagande i doktorandkurser utomlands skulle understödjas.
Dessutom har en serie tematiska sommar- och vinterskolor genomförts för de doktorander
som tillhört SSAAPS (se bilaga 1). De doktorander som vidtalats är positiva och menar att
forskarskolan har givit viktiga insikter i andra områden och dessutom en nyttig övning i att
förstå andra metoder och synsätt och i att presentera forskning för forskare som inte tillhör
samma vetenskapliga disciplin. Den allmänna samhällsvetenskapliga skolningen har lyfts
fram som viktig. Bland annat har gemensamma problem med att bedriva fältstudier i Asien
diskuterats.
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Ett av syftena med SSAAPS har varit att ge de yngre forskarna ett större internationellt
kontaktnät. Doktoranderna har därför även erbjudits utländska forskare som biträdande
handledare, vilket tre av dem har accepterat. Doktoranderna har också disponerat
respengar för fältarbete i Asien. Det fanns inte sådana möjligheter från början, men inslaget
infördes efter några års verksamhet när behovet blivit tydligt. Resebidragen har kunnat
sökas och handläggas med kort varsel. Detta har varit ett mycket uppskattat inslag i
programmet. De annars hindrande kostnaderna för fältarbeten har undanröjts, vilket har
underlättat ett koncentrerat avhandlingsarbete. Det exemplifierar också den flexibilitet och
förändringsbenägenhet som i mångt och mycket karakteriserar SSAAPS.
Till dags dato (september 2008) har fem av doktoranderna disputerat. De resterande
doktorandernas disputationer är planerade till år 2009. Flertalet av de nio doktoranderna
har dock haft längre uppehåll i form av föräldraledighet och tjänstledighet. Om man tar
hänsyn till dessa avbrott kan man konstatera att doktoranderna på det hela taget har en kort
nettostudietid. Nedan följer en förteckning av de doktorander som blivit klara.
Patrik Ström, ht 2002—ht 2004
Institutionen för ekonomisk geografi, Göteborgs universitet
Fokus: Japan, företagens internationella konkurrenskraft
Disputerade 17/12 2004 på avh. The ‘Lagged’ Internationalization of Japanese Professional Business Service Firms:
Experiences from the UK and Singapore, Department of Human and Economic Geography, School of Business,
Economics and Law, Göteborg University, Series B, no. 107.
Fortsättning: Göteborgs universitet, har erhållit Pro Futura-stipendium från RJ

Yun Lihong, ht 2002—vt 2006
Institutionen för ekonomi, Örebro universitet
Fokus: Kina, industriell ekonomi
Disputerade 25/11 2005 på avh. Labour productivity and international trade, Örebro Studies in Economics, 1651-8896; 6
Fortsättning: Kairos Future i Hong Kong

Kristina Göransson, ht 2002—vt 2006
Socialantropologiska institutionen, Lunds universitet
Fokus: Singapore, socialpolitik och förändrade familjestrukturer
Disputerade 17/3 2006 på avh. Chinese intergenerational relations in modern Singapore, Lund monographs in social
anthropology, 1101-9948; 17
Fortsättning: Lunds universitet
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Le Thanh Forsberg, ht 2002—ht 2006 (inkl. föräldraledighet)
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
Fokus: Vietnam, bistånd och ekonomisk utveckling
Disputerade september 2006 Defining Strong Ownership: Institutional Determinants and Stakeholder Interests in Vietnamese
Development Planning, Ph.D. Thesis, Lund Studies in Economic History, Stockholm: Almqvist & Wiksell International
Fortsättning: Research Associate, The China Economic Research Center and EIJS, Stockholm School of Economics,
Sweden.

Tobias Axelsson, vt 2003-vt 2007 (inkl. föräldraledighet)
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
Fokus: Indonesien, jordbruksutveckling
Disputerade vt 2007 på avh. Peasants and policymakers: agricultural transformation in Java under Suharto, Lund studies
in economic history, 1400-4860; 45
Fortsättning: Lunds universitet

De övriga doktoranderna tillhör disciplinerna kulturgeografi (Uppsala universitet), fredsoch utvecklingsforskning (Göteborgs universitet), sociologi (Lunds universitet) och
internationell ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm).

Postdokforskarna
När SSAAPS startade var doktorander den största och prioriterade gruppen, men efter ett
tag försköts fokus till postdoknivån och andra seniora forskare. Det är förvisso inte
omotiverat att satsa på postdokgruppen – det finns ett stort antal nydisputerade
forskarbegåvningar som behöver stöd för att etablera sig i akademin. De första åren på det
nya millenniet såg vi den hittills största examinationen av doktorer i Sverige. Dessutom
visar färska studier av forskningsmiljöer att postdokforskare är en strategiskt viktig grupp,
med väsentlig potential att påverka utvecklingen inom ett forskningsområde (se t.ex.
Deiaco et al 2008). Om man vill förnya och vitalisera ett visst område kan det vara klokt att
satsa på relativt nydisputerade forskare.
I SSAAPS 1 ingick tre postdoktjänster (se nedan). I omvärldsanalysen som ligger till grund
för SSAAPS noteras att de Asienorienterade doktorernas ämnen är perifera inom sina
respektive discipliner, vilket gör det svårt för dem att etablera sig vid universiteten. Det
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gäller därför att ge dem möjlighet att skriva ”ett andra större vetenskapligt arbete av hög
kvalitet” och att underlätta kontakterna med etablerade seniora forskare. De rekryterade
forskarna representerar tre olika discipliner: statskunskap, socialantropologi och
nationalekonomi. De tre tjänsterna tillsattes inte samtidigt, den sistnämnda beslutades först
september 2003. Noterbart är att den tjänsten åt ämnet nationalekonomi. Vid beslutet
hade postdokarna sina baser vid tre av de största universiteten: Göteborg, Stockholm och
Uppsala.
Johan Lindquist, ht 2002—vt 2006
Socialantropologiska institutionen, Stockholm
Fokus: Indonesien, interregional arbetsmigration
Utlandsår vid Southeast Asia Program, Cornell University
Fortsättning: har erhållit VR-anslag, biträdande lektor vid Stockholms universitet

Christer Ljungwall, ht 2003—ht 2006
Nationalekonomiska institutionen, Göteborg
Fokus: Kina, finansiell ekonomi, regional utveckling
Utlandsår vid China Center for Economic Research, Peking University
Fortsättning: har erhållit finansieringsgaranti av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Investor AB som
inkluderar fortsatt basering i Peking.

Maria Heimer (tidigare Edin), ht 2002—vt 2007 (inkl. föräldraledighet)
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
Fokus: Kina, lokal politik
Utlandsår vid The Centre for Chinese Studies, University of California, Berkeley
Fortsättning: Har erhållit forskningsmedel från SIDA/SAREC samt innehar forskarassistenttjänst vid Uppsala universitet

Postdokforskarna har finansierats helt och hållet av SSAAPS och tiden inkluderar ett betalt
utlandsår. Dessa tre utgjorde den mest kostsamma delen av programmet. Att döma av
forskarnas framgångar under och efter SSAAPS förefaller dock rekryteringen ha fallit väl
ut. Alla tre forskare fick externa medel redan innan SSAAPS-perioden var över. En har
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anställning som biträdande lektor vid Stockholms universitet, en annan en fast tjänst vid
Handelshögskolan med bas i Peking medan den tredje har en forskarassistenttjänst vid
Uppsala universitet. De kan följaktligen betraktas som etablerade forskare vid sina
respektive lärosäten.
SSAAPS har också diskuterat hur innehavarna av postdoktjänsterna skulle kunna bidra till
verksamheten i övrigt. Vid en del av konferenserna har postdokforskarna varit delaktiga
som arrangörer. Innehavarna av postdoktjänsterna har också deltagit i forskarskolan och
fungerat som mentorer åt doktoranderna, i något fall även som formell biträdande
handledare.
Ur vetenskaplig synvinkel kan det vara fruktbart att då och då organisera forskning som har
en gränsöverskridande karaktär. Den kan vara tematiskt organiserat eller ha en geografisk
utgångspunkt, det spelar mindre roll så länge det är inom- och utomvetenskapligt angelägna
frågor. Poängen är att möten med a) andra discipliner b) internationella miljöer c)
utomakademiska avnämare kan leda till en nödvändig vitalisering av vetenskapliga fält. För
somliga forskare är emellertid problemformuleringen en viktig legitimitetsfråga. Vid en del
akademiska institutioner är exempelvis teoriutveckling viktigare och mer statusfylld än att
belysa Asienspecifika frågor. SSAAPS visar att det ena inte behöver utesluta det andra.
Högklassig, teoretiskt baserad forskning om Asien är inte bara möjlig, utan uppenbarligen
verklighet. På något annat sätt kan man inte tolka de framgångar SSAAPS-forskarna har
vunnit. Som någon uttryckte det i intervjuerna: ”är man bara tillräckligt bra kan man ha
vilken inriktning som helst”. De excellenta forskarna klarar sig oavsett förhållandet till
”mainstreamforskningen” på institutionen.

Nationellt och internationellt nätverksbyggande
Ett viktigt mål med SSAAPS har varit att bryta den upplevda hemmaisoleringen bland
svenska humanistisk-samhällsvetenskapliga Asienforskare. I de initiala omvärldsanalyserna
kritiseras området för att inte bara vara fragmenterat, utan även utanför det internationella
forskarsamhället. Syftet med SSAAPS har därför varit att ”bidra till att öka svenska
forskares integrering i den internationella forskningsgemenskapen och inympa det
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internationella forskarsamhällets regler, normer och värderingar i de svenska miljöerna”
(utvärdering 200-12-05, s. 5).
En slutsats är att SSAAPS har varit mycket aktivt internationellt, och skapat flera nya
nätverk och allianser (se bilaga 1-2 för förteckning). Doktoranderna och postdokforskarna
som finansierats av SSAAPS har haft tillgång till internationella miljöer och den mest
framstående expertisen världen över. De möten som anordnats med seniora forskare, både
från styrgruppen och utanför, har, som nämnts, varit uppskattade. SSAAPS och därtill
hörande nätverk beskrivs som en ”resursbas” till vilken man kan vända sig.
Överhuvudtaget framstår strävan att få forskare från olika nivåer och länder att mötas som
en viktig och framgångsrik del av programmet. Flera intervjupersoner har lyft fram det
positiva med detta. Det har bland annat stärkt de unga forskarna att sedan själva kontakta
framstående forskare runt om i världen. Att vara ”SSAAPS-fellow” beskrivs också som en
kvalitetsmärkning som öppnar dörrar vid olika typer av kontakter.
Vårt intryck är att samtliga SSAAPS-forskare har internationell erfarenhet, även långt
utöver fältstudier i det land deras forskning gäller. Flera har varit verksamma vid
välrenommerade akademiska miljöer runtom i världen. SSAAPS har också fungerat som
stöd när forskare behövt kontakter och rekommendationer, som är helt nödvändiga i vissa
av de berörda länderna. Internationaliseringen inom SSAAPS får anses vara framgångsrik
även att döma av de medverkande forskarnas publiceringsmönster, som i hög grad är
internationellt.
Inom SSAAPS har det funnits tre anslagsprogram med internationaliseringssyfte:
•

ett internationellt gästforskarprogram för finansiering av utländska forskares
arbete vid svenska institutioner. Inom SSAAPS har också ett utbytesprogram
byggts upp med Chinese Academy for Social Sciences (CASS). Postdokforskarna
har även haft möjlighet att bjuda in utländska gäster till sina institutioner. Drygt 20
gästforskare har finansierats av SSAAPS.
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•

resestipendier för forskningsresor till Asien och i vissa fall till institutioner och
materialinsamlingar i Europa, Nordamerika och Australien. Ca 75 sådana
stipendier har beviljats.

•

ett stödprogram för finansiering av internationell publicering i tidskrifter och vid
bokförlag. Detta startade år 2005 men avslutades efter något år.

Ett annat mål har varit att bygga nya forskarnätverk. Inom ramen för SSAAPS har därför
två större konferenser, s.k. ”generalmönstringar”, genomförts, under 2002 och 2003 i
Göteborg respektive Lund. De samlade vardera ett hundratal Asienforskare. SSAAPS har
även arrangerat ”tematiska och disciplinärt förankrade workshops” kring teman vid
forskningsfronten. Därtill har även arrangerats ”profilkonferenser av spetskaraktär” i
Asien. Dessa har samlat forskare med olika lång erfarenhet till strategiska satsningar.
Att döma av forskningsämnena inom SSAAPS arbetar de flesta forskarna med reella,
angelägna samhällsproblem. Detta görs med de redskap och i relation till de
kvalitetskriterier som finns i respektive disciplin. I de förslag till större projekt som
utvecklats inom SSAAPS är det också aktuella samhällsutmaningar (comtemporary issues) som
är utgångspunkten, men då med en bredare mångvetenskaplig ambition. Inom SSAAPS har
gjorts försök att samla några av de ledande professorerna, postdoktorerna och
doktoranderna vid de fyra största universiteten kring större forskningsprogram (t.ex.
”Moving Asia” 2003). En del av satsningen har varit att bistå med såddfinansiering till
framtagningen av ansökningar. Detta arbete har fortsatt i SSAAPS 2.
I flera av dessa satsningar fungerade koordinatorn inte bara som sammankallande facilitator
utan även varit aktiv i själva ansökningsförfarandet. Detta reser igen frågan vad SSAAPS är
och har varit. SSAAPS samlar forskare och bidrar med såddfinansiering, men har även sökt
pengar hos andra finansiärer. Som det uttrycks i styrelseprotokollet den 20-21 november
2003: ”SSAAPS’ ansökan till RJ:s kulturvetenskapliga donation för forskningsprogrammet
”Moving Asia” har inte beviljats medel trots goda sakkunnigbedömningar”. Detta innebär
att SSAAPS suddar ut gränsen mellan forskningsfinansiär och forskningsutförare.
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SSAAPS 2 – en riktningsförändring
STINT:s styrelse beslutade i december 2005 att avsätta sammanlagt 7,5 mnkr för en fas två
av SSAAPS, under åren 2006-2009. I protokoll från den 26 oktober 2007 påpekas att
medlen inte behöver fördelas jämnt över tid, och att aktiviteterna kan fortsätta även efter
den perioden. RJ bidrar med öronmärkta medel till postdoktjänster. En ny styrgrupp med
bredare sammansättning tillsattes och Thommy Svensson utsågs till koordinator även för
denna fas. Som redan inledningsvis nämndes är inte SSAAPS 2 avslutad, vilket ger andra
förutsättningar för bedömningen.
Vad motiverade då denna riktningsförändring? I förarbetena till den andra fasen
argumenterades för att programmet behövde mer tid, i annat fall skulle en del av det som
byggts upp under den första fasen vara ”till begränsad nytta” (PM 2004-09-27). Det
bestämdes också att denna andra fas skulle ha en ”väsentligt annorlunda” och bredare
inriktning. Förutom fortsatt inomvetenskaplig kompetens var uppdraget att öka
kontakterna med andra vetenskapsområden, att söka samverkan med andra
forskningsfinansiärer samt att förstärka samverkan med andra samhällssektorer (politik,
förvaltning, näringsliv, diplomati, media och kulturliv).
SSAAPS argumenterade vidare för att det finns saker kvar att göra, och att den
inomvetenskapliga inriktningen behövde kompletteras med fördjupade kontakter utåt. En
snabb utveckling i Asien och behov av expertkunskaper i näringsliv, diplomati, journalistik,
media och kulturliv, politik och förvaltning, lyftes fram som skäl till att utöka
kontaktytorna. I SSAAPS 1 var satsningen främst inomvetenskaplig, nu eftersträvades en
ökad utomvetenskaplig kontakt: ”Målet bör vara att göra forskningsbaserad Asienkunskap
till en kvalitetshöjande faktor i statlig och offentlig verksamhet och till en förstärkt
produktionsfaktor inom handel och industri” (Utvärdering 2005-12-05). Sådana ambitioner
är naturliga och lovvärda, men bygger naturligtvis på ömsesidigt intresse från forskare och
avnämare. Forskarna måste vara intresserade av utomakademiska kontakter och
verksamma i näringsliv och förvaltning måste ha intresse av ny forskningsbaserad kunskap.
Här förefaller koordinatorn ha fyllt en viktig roll som brygga mellan inom- och
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utomvetenskapliga aktörer. Det är också tydligt att forskarna inom SSAAPS ser detta
utåtriktade arbete, ibland kallat den tredje uppgiften, som viktigt.
Även om SSAAPS 2 fått en annorlunda inriktning än SSAAPS 1 har några inslag blivit
kvar. Under fas två har RJ ställt resurser till förfogande tre nya postdoktjänster. Dessa
tjänster är av två olika typer – junior respektive senior fellowships – där de första ska vara
nydisputerade (upp till tre år efter doktorsexamen) och de andra riktar sig till personer som
har avslutat sin postdokperiod (upp till sju år efter doktorsexamen). Till skillnad från
utlysningarna i den första fasen gjordes en internationell utlysning, i The Economist. De tre
tjänsterna söktes av 26 personer. De tillföll Linus Hagström, Utrikespolitiska institutet
(senior), Stefan Brehm, Lunds universitet (junior) och Anders Johansson, Göteborgs
universitet (junior). I tillsättningsförfarandet användes även intervjuer. Den sistnämnde
kommer att knytas till Kinacentrum vid Handelshögskolan i Stockholm. Hagström har
sedermera fått en akademiforskartjänst som inrättats av Svenska Akademien och
Vitterhetsakademien och har därför avböjt SSAAPS-pengarna.
Ett annat inslag som fördjupats och intensifierats är arbetet med större
forskningsansökningar.
The main effort of SSAAPS II is to support the development of strategic research
programmes which deal with Asia’s place and role in globalisation. The topics should
have policy and/or business relevance and add value to the debate on how Sweden and
Europe should tackle issues of crucial importance for our future in the new world in the
making. The projects should be anchored in central fields of knowledge in the social
sciences and humanities and attempt to build links also with other fields of science and
with extra-academic expertise (protokoll 14 nov 2006).

Med syfte att stärka regionens plats i de etablerade disciplinerna har SSAAPS under fas två
gjort nya försök att engagera ledande seniora forskare för att bygga långsiktiga
forskningsprogram. Sålunda samlades under 2005 företrädare för ekonomiämnena till
strategiska diskussioner och SSAAPS stödde en internationell ekonomkonferens om Kina
i Stockholm. Handelshögskolan i Stockholm upprättade i mars 2007 ett China Economic
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Research Centre, med stöd på 25 mnkr från Ericsson AB. En viktig person i det
sammanhanget har varit SSAAPS postdok Christer Ljungwall.
SSAAPS har även samlat företrädare för de politiska disciplinerna till strategimöten. Där
har de nordiska instituten, bl.a. de utrikespolitiska instituten i Stockholm och Helsingfors,
SIPRI, NIAS samt de stora statsvetenskapliga och fredsforskande institutionerna vid
universiteten medverkat. Gruppen har tagit namnet ”The Sigtuna Group” efter platsen
för mötena. Ett flertal problemställningar av strategisk art har formulerats. SSAAPS har
givit såddfinansiering (ca 250 000 SEK vardera) för utveckling av tre förslag som kan gå
vidare för konkurrensprövning hos andra forskningsfinansiärer i de nordiska länderna.
Breda mångvetenskapliga samarbeten som behandlar strategiska frågor skulle kunna bidra
till att lösa reella problem i det aktuella området. Sådana samarbeten är dock omvittnat
svåra och tidskrävande (Deiaco et al 2008). Den framtida inriktningen förefaller i första
hand inriktad på att formulera sådana större forskningsprogram med bred medverkan. En
framgångsrik ansökan till en forskningsfinansiär vore en lämplig avslutning av SSAAPS,
har det framhållits i intervjuer. Än så länge har dock inte någon ansökan varit
framgångsrik. Bedömningarna inom SSAAPS efter avslagen har varit att ansökningarna
har haft svårt att konkurrera med monodisciplinära, universitetsbaserade projekt.
Ambitionen har även varit att engagera andra FoU-områden (dvs. medicin,
naturvetenskap, teknik) och andra forskningsfinansiärer i kunskapsuppbyggnad med
inriktning på Stillahavsasien. Koordinatorn har fungerat som samtalspartner och rådgivare
för flera av de stora svenska forskningsfinansiärerna, som i dagsläget nära nog mangrant
riktar blickar mot Asien. Vid en internationell konferens och två efterföljande workshops
har försök gjorts att samla krafterna till större forskningsprogram.
SSAAPS koordinator har vidare varit resursperson i initiativ för att förstärka samarbeten
mellan svenska och asiatiska aktörer. Han har också varit rådgivare åt
Utbildningsdepartementet och bl.a. medverkat i den innehållsliga uppläggningen av
svensk-kinesiska vetenskapsveckan i Peking i september 2007 där avtal träffades om ett
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flertal bilaterala forskningscentra på områdena materialvetenskap, telekommunikation,
klimat, energi och miljö, hälso- och sjukvård, infektionssjukdomar och alternativ medicin.
Ytterligare ett projekt med medverkan från SSAAPS är Stockholm China Forum (SCF),
som är ett policyinriktat dialogforum för att fördjupa den europeisk-amerikanska
diskussionen om och med Kina som globalt framväxande stormakt. Sex möten är
planerade fram till 2010. SCF initierades av German Marshall Fund of the United States i
Bryssel, som står för halva finansieringen. Den andra hälften står UD, RJ och STINT för.
SCF har så långt haft tre sammankomster med deltagare från förvaltning och näringsliv
med hög profil, exempelvis utrikesministern. Vid dessa fora har svenska Asienforskare
deltagit som observatörer.
Medan den första fasen hade sin tyngdpunkt på finansieringen av juniora forskare
förefaller nätverksbyggande vara SSAAPS huvudinsats i den andra fasen. Ett flertal
aktiviteter har satts igång med andra finansiärer och andra aktörer. Den
utomvetenskapliga riktningsförändring som motiverade SSAAPS 2 utgör dock inte hela
bilden, ekonomiskt sett inte ens huvuddelen. Tre nya postdoktjänster finansierade av RJ
(9 mnkr) har tillsatts. Utlysningen av resestipendier och gästforskare har fortsatt (drygt
400 000 SEK), och förefaller mer angelägen än någonsin att döma av det höga söktrycket
(en fördubbling enl. protokoll 29-30 jan 2008). SSAAPS 2 är också svårt att bedöma av
den anledningen att verksamheten som redogjorts för ovan förvisso är mer strategisk,
högst troligen påverkande, men också mer selektiv.
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4 Avslutande diskussion
Det övergripande intrycket av SSAAPS är positivt. Det är en ambitiös och vältajmad
satsning, vars samtliga delar förefaller väl motiverade. En slutsats är att mycket har
åstadkommits under den tid som programmet har funnits. Utvärderingsrapporten har inte
ägnats åt att i detalj redovisa samtliga insatser. De efterföljande bilagorna ger en bild av
mångfalden. I denna avslutande del diskuteras en del av utvärderingens resultat.
SSAAPS är en riktad satsning mot ett geografiskt område. Sådana initiativ kan ha flera olika
bakomliggande förklaringar, man kan i stort skilja mellan inom- och utomvetenskapliga
skäl. Den omedelbara bakgrunden till SSAAPS var den Asienstrategi som regeringen
presenterade 1999, men verksamhetsperioden sammanfaller med ett kraftigt ökat intresse
för och behov av Asienkunskaper. I förarbetena till SSAAPS trycktes hårt på att
Asienforskningen var fragmenterad, icke-internationaliserad och i behov av förstärkning.
Samtidigt kan man i bakgrundsdokumenten till SSAAPS läsa att det har skett en ansenlig
ökning av antalet forskare som intresserar sig för Asien, uppenbarligen redan före SSAAPS
tillkomst. ”Sedan 80-talet har den humanistiska traditionen minskat i betydelse i takt med
ett kraftigt ökande intresse för Asien inom samhällsvetenskaperna, vilka har stått för hela
tillväxten av forskningsfältet de gångna femton åren” Utvärdering 2005-12-05). Den
omvärldsanalys som ligger till grund för SSAAPS är säkert helt riktig, men lämnar ändå
frågan efter sig: Är anledningen att satsa att det finns lite eller mycket forskning på ett visst
område, i det här fallet samhällsvetenskaplig Asienforskning? Frågan är kanske främst
intressant i ett framåtblickande perspektiv och angående vilka omständigheter som kan
ligga till grund för en framtida tematisk satsning.
Vi har noterat att det förefaller finnas ett spänningsförhållande mellan akademiska
discipliner och forskning om ett geografiskt område. Här finns uppenbarligen många starka
åsikter i sektorn. Vi har hört flera kritiska röster om den vetenskapliga kvaliteten i
områdesstudier, s.k. Area Studies, men vi har även hört kritik mot alltför traditionellt
disciplinärt organiserad forskning. En av utgångspunkterna för SSAAPS har varit att
Asienforskningen befinner sig i periferin i förhållande till de tunga samhällsvetenskapliga
disciplinernas mittfåror. Här finns det en intressant relation att beakta: det policyinriktade
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ursprunget och uttalade syftet med SSAAPS samt det strategiska disciplininriktade vägvalet.
Det gäller att det man gör inom SSAAPS även är fullt ut accepterat av den disciplin man
tillhör. Alltför policyorienterad, tvär- eller mångvetenskaplig forskning ses t.ex. med skepsis
vid vissa universitetsinstitutioner.
Ett program av den här karaktären har potentialen att öka vetenskaplig tolerans samt att
minska avståndet mellan akademi och samhälle. De vetenskapliga mötena med främst
andra samhällsvetare kan bidra till teoretisk och metodologisk utveckling av ämnena.
Mycket talar för att så också har skett. Forskarna har omtalat SSAAPS-arrangemangen som
vetenskapligt tillåtande och vidsynta. En viktig insats som SSAAPS har gjort är att skapa
nätverk och mötesplatser för såväl svenska som utländska forskare. Av bilagorna framgår
att aktiviteten har varit stor på detta område, ofta i samverkan med en rad nationella och
internationella partners. Programmet har genomfört ett stort antal möten mellan forskare
som representerar en mångfald på flera sätt: erfarenhet, nationalitet och disciplin.
SSAAPS har använt huvuddelen av resurserna till att stödja framstående yngre forskare
som har givits goda möjligheter att etablera en akademisk karriär. Under den första fasen
finansierades nio doktorander. Efterhand har inriktningen förskjutits till att alltmer handla
om senior forskning, snarast i form av ett lösare nätverk av forskare på olika nivåer.
Förklaringen till att doktorandnivån övergavs är att det i nuläget är mer angeläget att satsa
på postdokar, i synnerhet eftersom de första gav så lyckosamma resultat. Det finns flera
goda skäl att satsa på postdoknivån. Ett är att antalet nydisputerade är stort och att det
därmed finns ett finansieringsbehov. Det finns också studier som indikerar att den gruppen
har en stor förnyelsepotential. Ett sätt att stödja senior forskning är att försöka få till stånd
större, mångvetenskapliga forskningsprogram genom såddfinansiering.
Flera av de forskare som varit en del av SSAAPS har det gått bra för. De har hävdat sig väl
i öppen konkurrens om anslag och tjänster. Det handlar om att SSAAPS har givit dem
verktyg i form av vetenskaplig kompetens, kontakter och självförtroende, men naturligtvis
också på att rekryteringen av forskare var omsorgsfullt genomförd och att satsningen
lockat ett flertal framstående sökande. Forskarnas betyg på programmet är högt: ”en
division högre”, som någon uttryckte det. Några saker har framstått som särskilt viktiga: de
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workshops och kollokvier som har anordnats har varit uppskattade och de resestipendier
som gjorts tillgängliga för forskarna har möjliggjort fältstudier som annars har varit svåra
att finansiera. De forskare vi har varit i kontakt med är främst inriktade på en akademisk
karriär, i första hand i Sverige men även utomlands. SSAAPS-forskarna är i hög grad
internationella till sin gärning. Flera är också ofta anlitade som experter och rådgivare i
olika sammanhang. Således lever de upp till SSAAPS ledstjärnor hög vetenskaplig kvalitet
och internationell förankring.
Organisationsmodellen bygger i hög grad på medverkan från en extern koordinator och
dennes nätverk. Detta kompletteras med en styrgrupp/styrelse. Konstruktionen är ovanlig,
för att inte säga unik. Den förefaller dock fungera väl. En fördel är att det är en smidig och
lättrörlig organisation, som möjliggör strategiska riktningsförändringar beroende på inre
eller yttre signaler. Under resans gång har ett flertal omprioriteringar gjorts. Modellen är i
hög grad personberoende; många intervjupersoner har satt likhetstecken mellan SSAAPS
och koordinatorn. Organisationen ställer mycket höga krav på koordinatorn som bland
annat måste ha en stark legitimitet, integritet och utmärkta kontakter, vilket uppenbarligen
den nuvarande innehavaren har. Det handlar om att i en och samma person finna en expert
på området, en effektiv administratör och en driven entreprenör. Det gäller givetvis också
att undvika alltför starka bindningar till vissa miljöer om det är på bekostnad av andra.
Det aktualiserar frågan vad SSAAPS egentligen är. Det är lättare att säga vad det inte är:
bland annat forskarskola, centrum och institut. Man kan konstatera att namnet är
missvisande. Det har aldrig varit tal om en forskarskola i dess rätta bemärkelse, i synnerhet
inte SSAAPS 2. I de ursprungliga tankarna var det dock en forskarskola som skulle byggas
upp, med fokus på forskarstuderande men kompletterat av andra inslag. Den valda
modellen suddar i någon mån ut gränserna mellan olika roller, bland annat forskare och
finansiär. SSAAPS agerar ofta, mot lärosätena och mot andra finansiärer, som en
katalysator som får saker att hända eller som en mäklare som sammanför personer som kan
ha ömsesidigt utbyte. Det överordnade syftet med SSAAPS har varit att främja
kunskapsbildning och kunskapsöverföring med inriktning på Asien. Satsningen visar hur en
viss region kan främjas på en mängd olika sätt. Av allt att döma har den varit framgångsrik.
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RJ, October 9, 2000, Jon Sigurdson

25

6 Bilagor
Bilaga 1 Konferenser och workshops 2001-2006
PhD courses and thesis workshops


Sigtuna, 14-16 March 2005: Seminars on SSAAPS fellows’ current research with invited international
experts—10 SSAAPS researchers and six resource persons



Lund, 24 November 2004: Symposium for Young Swedish Researchers on Pacific Asia, organised by
Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University—25 participants



Stockholm, 10-12 June 2003: Summer school on Globalisation and Localisation in the Asia-Pacific—25
participants, two invited international experts



Copenhagen/Lund, 17-20 March 2003: PhD-course on Solving Methodological Problems in Social Science
Research in Asia organised by Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University, and
Nordic Institute for Asian Studies, Copenhagen— 20 participants

National conferences


Lund, 25-27 September 2003: 2nd SSAAPS Asia-Pacific Conference organised by Centre for East and
Southeast Asian Studies, Lund University—100 participants, 20 invited international scholars



Göteborg, 26-28 September 2002: 1st SSAAPS Asia-Pacific Conference organised by Department of
Economics and Centre for Asian Studies, Göteborg University—130 participants, 30 invited
international scholars

Profile conferences in Asia


Beijing Lilin Valley, 26-29 October 2005: Economic Development and Social Policy organised in cooperation with Chinese Academy of Social Sciences—35 Swedish senior and junior researchers, 35
senior scholars from universities and institutes in the Beijing area; publication being prepared



Singapore, 23-27 February 2004: Globalisation and Its Counter Forces organised in co-operation with
Institute of Southeast Asian Studies—30 Swedish senior and junior researchers, 30 senior scholars
from Singapore, Southeast Asia and Australia; book soon to be published



Hongkong, 4-8 March 2002: SSAAPS’s Strategy Seminar organised in co-operation with Chinese
University of Hongkong—20 Swedish senior scholars, 15 senior scholars from Hongkong

Thematic and disciplinary workshops


Lund, 1-4 June 2006: Law and Society in the People’s Republic of China organised by Centre for East and
Southeast Asian Studies, Lund University. Purpose: European network building and research
development; book anticipated.



Stockholm, 18-20 May 2006: The Politics of Community in East Asia organised by Nordic Association
for the Study of Contemporary Japanese Society in co-operation with the Swedish Institute of
International Affairs. Purpose: network building and research development; book anticipated



Lund, 9 March 2006: Media Politics and Investigative Journalism in China organised by Centre for East
and Southeast Asian Studies, Lund University. Purpose: European network building



Varberg, 27-29 October 2005: Reconfiguring Religion, Power and Moral Order in Cambodia organised by
Nordic Institute of Asian Studies—book being prepared.



Marstrand, 17-18 August 2005: Workshop on Future visions for Education and Research on China and
Pacific Asia in the Economic Disciplines—10 participants from the main Swedish institutions; purpose
to set up co-operation agenda



Uppsala, 3-5 June 2005: The Training of Political Elites: A Comparison of Party Schools and Administrative
Academies in China and Europe organised by Department of Government, Uppsala University—
publication being prepared



Kungälv, 19-21 May 2005: Gendering Asia organised by Centre for Asian Studies, Göteborg
University: Purpose: Nordic network building and research development; publication series
contracted with NIAS Press



Stockholm, 17-19 March 2005: Japan, East Asia and the Formation of North Korea Policy organised by
Swedish Institute of International Affairs and European Institute for Japanese Studies,
Stockholm—publication being prepared



Stockholm, 17-18 February & 24 April 2003: Moving Asia: The Mobility of People, Capital and Ideas of
Government in a New Era—working-seminars for developing proposal for a research project
integrating the major national institutions.

Asia-Europe Workshop Series (AEWS) 2003-2006
SSAAPS contributes financially to the AEWS series of specialised, high-quality workshops. They are
organised and financed in a joint venture between the Asia-Europe Foundation and the European
Alliance of Asian Studies. The workshops are selected by an international review committee from
proposals received after public announcement. All workshops are expected to result in, at least, an edited
volume for the international scholarly community.
(For details of the programme, see http://asef.on2web.com/subsite/workshopseries/.)


Buon Ma Thuot, Vietnam, 16-17 June 2006: Locating the Communal in Asian Land Tenure. Organised
by Institute of Agricultural Economics and Social Sciences, Vietnam, and Humboldt University,
Berlin.
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Singapore, 27-28 January 2006: Industrialisation in Europe and Asia: Historical Patterns of
Economic Development. Organised by Department of Economics, National University of
Singapore



Nakhon Si Thammarat, Thailand, 12-14 January 2006: Voices of Islam in Europe and Southeast Asia.
Organised by Institute of Liberal Arts, Walailak University, Thailand, and Institute of Crosscultural and Regional Studies, University of Copenhagen



Singapore, 5-7 January 2006: Pensioners on the Move: Social Security and Trans-border Retirement Migration
in Asia and Europe. Organised by Asia Research Institute, National University of Singapore and
Institute for the Sociology of Law, Radboud University of Nijmegen.



Phnom Penh, Cambodia, 30 November-2 December 2005: Water in Mainland Southeast Asia.
Organised by Centre for Khmer Studies, Phnom Penh, and Hamburg University



Shanghai, China, November 2005; Ports, Pirates and Hinterlands in East and Southeast Asia: Historical
and Contemporary Perspectives. Organised by Shanghai Academy of Social Sciences, China, and Centre
for Marine Research, the Netherlands



Kuala Lumpur, Malaysia, 1-3 September 2005: Asian and European Foreign Direct Investment in the
Chinese and Southeast Asian Automobile and Electronics Industries. Organised by Meijo University, Japan,
and Leiden University, the Netherlands



Lampedusa, Italy, 27-20 August 2005: The New Transnational Movements of Persons in the EuroMediterranean Area and in Southeast Asia, and the Changes in Their Management. Organised by University
of Genoa, Italy, and National University of Singapore



Leiden, the Netherlands, 23-25 May 2005: Communication and Media in Popular Image Building about
Islam and the West. Organised by Islamic State University, Indonesia, and Leiden University, the
Netherlands



Hangzhou, China, 10-14 May 2005: Sustainable Resource Management and Policy Options for Rice
Ecosystems in Asia. Organised by Wageningen University, the Netherlands, and Zhejiang University,
China



Edinburgh, UK, 11-13 March 2005: Comparing Sports Policy, Sports Investment and Regional Development
Initiatives in the Hosting of Sports Events in East Asia and Europe. Organised by University of
Edinburgh, UK, and Research Institute of Economy, Trade and Industry, Japan



Chiang Mai, Thailand, 15-17 December 2004: The Security Paradox on Open Borders: Surveillance and
Control of Migrants. Organised by National University of Singapore and Sciences-Po, Paris
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Jakarta, Indonesia, 14-16 December 2004: Urban Transport Policy in ASEAN: Lessons from European
Experience. Organised by University of Leeds, UK, and University of Indonesia, Jakarta



Manila, the Philippines, 12-14 December 2004: Migrations in Asia and Europe in Contemporary Times:
Exploring Transnationalism, Multiple Linkages and Development. Organised by University of Nijmegen,
the Netherlands, and Scalabrini Migration Centre, the Philippines



Hamburg, Germany, 4-7 November 2004: Port Cities and City-States in Asia and Europe. Organised
by National University of Singapore and University of Hamburg



Vienna, Austria, 19-20 May 2004: Writing History between Asia and Europe. Organised by University
of Vienna and Institute of Southeast Asian Studies, Singapore



Beijing, China, 12-14 July 2004: Enabling Role of the Public Sector in Urban Housing Development.
Organised by London School of Economics and Political Science and Chinese Academy of Social
Science



Malang, Indonesia, 5-7 July 2004: Old-age Vulnerabilities: Asian and European Perspectives. Organised
by Universitas Brawijaya, Indonesia, and Belle van Zuylen Institute, the Netherlands



Singapore, 18-20 March 2004: The Internet and Elections in Asia and Europe. Organised by Nanyang
Technological University, Singapore, and University of Nijmegen, the Netherlands



Stockholm, Sweden, 21-23 November 2003: New Perspective on Eurasian Archaeology. Organised by
Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, and Chinese Academy of Social Sciences



Chiang Mai, Thailand, 10-11 November 2003: Social Science and AIDS in Southeast Asia. Organised
by Chiang Mai University, Thailand, and Université de Provence, France



Manila, the Philippines, 20-22 October 2003: Computer Mediated Interactive Communication Technologies
(CMICT): The Internet and Mobile Phones. Organised by University of the Philippines and University
of London



Bonn, Germany, 11-12 July 2003: The Restructuring of Old Industrial Areas in Asia and Europe.
Organised by University of Bonn, Germany, and Hannam University, Korea
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Bilaga 2 Internationella gästforskare 2001-2006
Australia


Assoc. Prof. Maila Stivens, Gender Studies, University of Melbourne
At: Centre for Asian Studies, Göteborg University 2005



Dr. Trudy Jacobsen, University of Queensland, Brisbane
At: Nordic Institute for Asian Studies, Copenhagen 2004



Prof. Tessa Morris-Suzuki, Australian National University, Canberra
At: Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University2003



Prof. David Marr, Australian National University, Canberra
At: Nordic Institute for Asian Studies, Copenhagen 2002

Canada


Dr. Joshua Baker, Centre for International Studies, University of Toronto
At: Department of Social Anthropology, Stockholm University 2006

China


Dr. Song Rui, Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing



At: School of Economics and Commercial Law, Göteborg University 2006



Dr. Guo Lingfeng, Institute of European Studies, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing



At: Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University 2006



Dr. Ding Sai, Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences,
Beijing 2006



At: Department of Social Work, Göteborg University



Mr. Quheng Deng (doktorand), Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing



At: Department of Social Work, Göteborg University 2006



Prof. Ling Li, China Center for Economic Research, Peking University
At: Department of Economics, Göteborg University 2005



Assoc. Prof. He Bing, China University of Political Science and Law, Beijing
At: Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University 2005



Assoc. Prof. Hua Han, School of International Studies, Peking University
At: Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University2005



Dr. Li Shi, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
At: Department of Social Work, Göteborg University 2003



Prof. Liu Xiao Xuan, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
At: Department of Economics, Göteborg University 2002
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Japan
Prof. Akihiko Tanaka, Institute of Oriental Culture, University of Tokyo
At: Swedish Institute of International Affairs, Stockholm 2006



Prof. Kazumi Goto, Hosei University, Tokyo
At: European Institute of Japanese Studies, Stockholm 2003



Prof. Makoto Taniguchi, Waseda University, Tokyo
At: European Institute of Japanese Studies, Stockholm 2003



Prof. Takehiko Yamamoto, Waseda University, Tokyo
At: European Institute of Japanese Studies, Stockholm 2002

Malaysia


Prof. Shamsul A.B., Institute of the Malay World and Civilisation, National University of Malaysia,
Bangi
At: Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen 2005

Singapore


Dr. Indrajit Banerjee, Nanyang Technological University, Singapore
At: Nordic Institute for Asian Studies, Copenhagen 2003



Dr. Kyaw Yin Hlaing, National University of Singapore
At: Centre for Asian Studies, Göteborg University 2003



Dr. Hsin Jang-sup, National University of Singapore
At: Nordic Institute for Asian Studies, Copenhagen 2002

Thailand


Prof. Sunait Chutintaranond, Chulalongkorn University, Bangkok
At: Centre for Asian Studies, Göteborg University 2002

United Kingdom


Prof. Peter Nolan, Cambridge University
At: Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University 2003



Prof. Ronald Dore, London School of Economics and Political Science



At: European Institute of Japanese Studies, Stockholm 2001

USA


Assoc. Prof. Thu-huong Nguyen-vo, Department of Southeast Asian Studies and Cultures, University
of California Los Angeles
At: Centre for Asian Studies, Göteborg University 2005



Prof. Aihwa Ong, Department of Anthropology, University of California Berkeley
At: Department of Social Anthropology, Stockholm University 2005



Prof. Charles Keyes, University of Washington
At: Centre for Asian Studies, Göteborg University 2004



Prof. Sumner La Croix, University of Hawaii and East-West Center, Honolulu
At: European Institute of Japanese Studies, Stockholm 2004
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Prof. Richard J. Samuels, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA
At: European Institute of Japanese Studies, Stockholm 2002



Prof. Zhao Quan Sheng, American University, Washington
At: European Institute of Japanese Studies, Stockholm 2002

Vietnam


Prof. Nguyen Huu Minh, Institute of Sociology, Vietnamese Academy of Social Sciences, Hanoi
At: Centre of East and South-East Asian Studies, Lund University 2005
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Bilaga 3: Stipendier för forskning i Asien 2001-2007
Travel grants 2001-2006
Regional: East Asia


PhD cand. Anders C. Johansson, Department of Economics, Göteborg University



Project: The East Asian bond markets. 2006



Dr. Linus Hagström, Swedish Institute of International Affairs, Stockholm



Project: Power relations in East Asia and Japanese state agency: The case of co-ordinating North Korea Policy
2004

Regional: Southeast Asia/ASEAN


Assoc. Prof. Ramses Amer, Department of Political Science, Umeå University



Project: Regional co-operation and conflict management in Southeast Asia and the wider Pacific Asia 2006



PhD cand. Mimmi Söderberg-Kovacs, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala
University



Project: From rebels to statesmen in civil war processes: Cambodia, El Salvador, Mozambique and Sierra Leone
compared 2006



Dr. Stefan Eklöf, Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University



Project: Piracy in Southeast Asia 2004



PhD cand. Lena Lindberg, Department of Human and Economic Geography, School of
Economics and Commercial Law, Göteborg University



Project: Integrating Cambodia and Laos into the ASEAN/AFTA 2004

Burma


PhD cand. Per Lundberg, Centre for Asian Studies, Göteborg University



Project: The ’political monk’: Activism and Buddhism in contemporary Burma 2004

Cambodja-Laos-Vietnam


Prof. Kaj Århem, Department of Social Anthropology, Göteborg University



Project: Highway construction and indigenous minorities in Vietnam and Laos 2006



PhD cand. Anders Engvall, Stockholm School of Economics
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Project: The development small and medium sized enterprises in Laos and Vietnam 2005



Assoc. Prof. Jan Ovesen, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala
University



Project: Buddhism, politics and the state in contemporary Cambodia 2005

China


PhD cand. Johan Lagerkvist, Department of East Asian Languages, Lund University



Project: Journalism and blogging in China 2006



PhD cand. Jieren Li, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University



Project: Towards a contextual theology in China 2006



PhD cand. Helena Magnusson, Department of Political and Social Sciences, Örebro University.



Project: Female labour migration and citizenship in China 2006



Dr. Nannan Lundin, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics, Örebro
University



Project: The policy designs of knowledge-based economic growth in China 2005



Dr. Flora Sapio, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University



Project: The implementation of anti-corruption policy in China 2005



Dr. Mattias Burell, Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University



Project: E-government in Beijing and Yunnan Province 2004



PhD cand. Cecilia Cassinger, School of Economics and Management, Lund University



Project: Transferring retail image across borders (Shanghai) 2004



PhD cand. Si Han, Department of Art History and Visual Studies, Göteborg University



Project: Illustrations and visual practices in Chinese Encyclopedias 2004

Indonesia


Assoc Prof. Sven Cederroth, Centre for Asian Studies, Göteborg University



Project: Islam in the Indonesian transition to democracy 2005
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Dr. Jörgen Hellman, Department of Social Anthropology, Göteborg University



Project: Pilgrimages to sacred cities in Muslim Indonesia: Asserting or disputing religious authority? 2004

Japan


Dr. Pia Moberg, Centre for Asian Studies, Göteborg University



Project: Rhetoric and leadership in Japan 2006



Dr. Carl Cassegård, Department of Oriental and African Languages, Göteborg University



Project: Cultural forms and new social movements in Japan 2005



PhD cand. Thomas Ekholm, Department of Oriental and African Languages, Göteborg
University



Project: Relations between Jesuits and tea masters in 16th and 17th-century Japan 2005



PhD cand. Martin Flyxe, Department of Oriental and African Languages, Göteborg University



Project: Schoolbooks and ideology: The first Japanese primary school reader 2005



PhD cand. Anna Jonsson, School of Economics and Management, Lund University



Project: Knowledge transfer and learning strategies when retailing firms enter foreign markets: The case of IKEA
in Japan 2004

Malaysia


Dr. Sylva Frisk, Centre for Asian Studies, Göteborg University



Project: Female religious authority in Muslim Malaysia 2005



PhD cand. Fredrik Gustafsson, Department of Economic History, Lund University



Project: Industrial policy and the chip industry in Malaysia since c. 1986 2004

The Philippines


PhD cand. Jerry Olsson, School of Economics and Commercial Law, Göteborg University



Project: Responses to accessibility changes: The impacts of transport investment in rural Philippine municipalities
1990-2001 2005

Thailand


PhD cand. Elin Bjarnegård, Department of Government, Uppsala University

35



Project: Gendering democratization: The case of Thai political parties 2006, 2004.

Travel grants 2007


Dr. Carl Cassegård, Department of Oriental and African Languages, Göteborg University. Project: Cafés and
the public sphere: Globalization and social movements in contemporary Japan.



PhD cand. Mirko Ernkvist, School of Business, Economics and Law, Göteborg University. Project: The
online game industry in East Asia: Development, competition and geographical dynamics.



Prof. Björn Gustafsson, Department of Social Work, Göteborg University. Project: Analysing Di Bao: The
social assistance program for urban residents in China



Dr. Jörgen Hellman, Department of Social Anthropology, Göteborg University. Project: Religious pilgrimages
on West Java: Balancing on the threshold between politics and the divine.



Dr. Magnus Jirström, Department of Social and Economic Geography, Lund University. Project:
Transformation of Southeast Asia’s Agricultural Systems: Case study of agricultural diversification in
Vietnam



PhD cand. Mona Lilja, Department of Peace and Development Research, Göteborg University. Project:
“Hybrid democracy” and the processes of change: The political transformation of “installed democracy” in
Cambodia



PhD cand. Lena Lindberg, School of Business, Economics and Law, Göteborg University. Project: The
regionalisation process in Southeast Asia: Economic and spatial outcomes of current cooperation and
integration schemes.



PhD cand. Johanna Nilsson, Faculty of Law, Lund University. Project: The implementation of women’s
reproductive rights in Indonesia.



Prof. Franz-Michael Rundquist, Department of Social and Economic Geography, Lund University. Project:
Transformation of Southeast Asia’s Agricultural Systems: Case study of agricultural diversification in
Vietnam



Dr. Patrik Ström, School of Business, Economics and Law, Göteborg University. Project: The online game
industry in East Asia: Development: competition and geographical dynamics.



Dr. Marie Söderberg, European Institute of Japanese Studies, Stockholm School of Economics. Project: Is
there an Asian model of development aid?

Travel Grants 2008


Eric Clark, Department of Social and Economic Geography, Lund University, SEK 65 000. Project: Power,
land and materiality: Global studies in historical-political ecology as a framework for assessing policies for
sustainable development (Taiwan case studies).

36



Bert Edström, Institue for Security and Development Policy, Stockholm, SEK 35 000. Project: Japanese
international leadership: A multilevel approach.



Anders Lund Hansen, Department of Social and Economic Geography, Lund University, SEK 60 000.
Project: New Asian Urbanism: Globalisation, property, investments and urban politics (East Asian case
studies).



Eunah Kim, Department of Oriental Languages, Stockholm University, SEK 55 000. Project: The literary
world of Shin Kyung-Suk: Insight into female authorship.



Johan Lagerkvist, Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, SEK 50 000. Project: China’s
`people-to-people diplomacy´ and the behaviour of Chinese companies in Southern Africa.



Marte Nilsen, History of Religions, CTR, Lund University, SEK 30 000. Project: Religion and nation:
Cultural and religious responses to violence in the Southern border provinces of Thailand.



Martin Nordeborg, Department of Oriental and African Languages, Göteborg University, SEK 40 000.
Project: The construction of masculinity in Japanese junior high schools.



Barbara Wohlfarth, Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University, SEK 65 000. Project:
Climate and environmental change impact on human societies in Thailand.

37

Bilaga 4: Svensk-kinesiskt forskningssamarbete 2001-2006
Chinese visiting fellows to Sweden from CASS
Inequality and public policy in China
Visiting fellows: Dr. Ding Sai, Institute of Ethnology and Anthropology, CASS, and Mr. Quheng Deng,
PhD candidate, Institute of Economics, CASS.
Host institution: Department of Social Work, Göteborg University.
Counterpart and project leader: Prof. Björn Gustavsson.
SSAAPS funding for 3x2 months 2006: EUR 13 250.
Tourism in the European countries: The case of Sweden
Visiting fellow: Dr. Song Rui, Institute of Finance and Trade Economics, CASS.
Host institution: School of Business, Economics and Law, Göteborg University.
Swedish counterparts: Prof. Claes Alvstam and Prof. Arne Bigsten.
SSAAPS funding for 3 months 2006: EUR 6 750.
Nordic cultural policy and cultural policy co-operation within the EU.
Visiting fellow: Dr. Guo Lingfeng, Institute of European Studies, CASS.
Host institution: Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University. Counterparts: Prof.
Roger Greatrex and Dr. Marina Svensson.
SSAAPS funding for 3 months, 1 March—29 May 2006: EUR 6750.

Development of Chinese-Swedish research projects with CASS
The third wave of internationalization: Small and medium-sized enterprises from China
Chinese Partners: Prof. Xie Xiaoxia, Institute of Industrial Studies, CASS, and Dr. Jia Jing & Dr.
Xianjing Zhao, Shanghai University.
Swedish partners: Prof. Hans Jansson, Baltic Business School, University of Kalmar & Prof. Sten
Söderman, School of Business, Stockholm University.
SSAAPS seed-funding: EUR 6 500.
Social exclusion and integration: Workshop on the situation of internal migrants in China
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Chinese partners: Dr. Yan Ming & Dr. Tan Shen, Institute of Sociology, CASS.
Swedish partners: Prof. Joakim Palme, Institute for Future Studies, Stockholm and Dr. Mattias Burell,
Department of Government, Uppsala University.
SSAAPS seed-funding: EUR 9 700.
Investigating journalism: Workshop on the role of media in China
Chinese partner: Dr. Sun Xupei, CASS (and Wuhan University).
Swedish partner: Dr. Marina Svensson, Centre for East and Southeast Asian Studies, Lund University.
SSAAPS seed-funding: EUR 5 400.

Development of Chinese-Swedish research projects with CCER, Peking
University
Comparative development strategies: China, Europe and America
Chinese partner: Prof. Justin Yifu-Lin, Director CCER.
Swedish partner: Prof. Arne Bigsten, Department of Economics, Göteborg University.
SSAAPS seed-funding: EUR 5 400.
The geographic spread of China’s economic growth.
Chinese partner: Dr. Yan Shen, CCER.
Swedish partners: Dr. Christer Ljungwall, CCER & Department of Economics, Göteborg University,
and Dr. Patrik Gustavsson Tingvall, European Institute of Japanese Studies, Stockholm School of
Economics.
SSAAPS seed-funding: EUR 3 800.
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TIDIGARE

ARBETSRAPPORTER/WORKING PAPERS

2008: 90

Lars Geschwind: Utvärdering av Swedish of Advanced Asia- Pacific Studies (SSAAPS)

2008:87

Lars Geschwind: Social bollkänsla och grym kompetens - Forskningsledning vid fyra av KK-stiftelsens profilsatsningar

2008:86

Lars Geschwind & Maria Johansson: Utbildningsanknytning i praktiken - En fallstudie av KK-stiftelsens profilsatsningar
vid fyra unga lärosäten

2008:85

Luke Georghiou: European Universities Learning to Compete: From Social Institutions to Knowledge Buisnesses

2008:84

Peder Karlsson: Om gränser, förbindelser, gods och mediatorer

2008:83

Göran Melin: Utvärdering av Hasselbladprofessuren i Göteborg

2008:82

Anki Dellnäs & Enrico Deiaco: Forskningsprioriteringar : Hur, vem och vad? Exempel från Danmark, Storbritannien och
Österrike

2008:81

Lars Geschwind & Karin Larsson: Om humanistisk forskning. Nutida villkor och framtida förutsättningar

2008:80

Andreas Johnson, Enrico Deiaco, Karla Anaya Carlsson, Fredrik Scheffer: Effektanalys av ”offentlig såddfinansiering”
1994 till 2004. NUTEKs och VINNOVAs såddfinansieringsstöd

2008:79

Enrico Deiaco, Ana M. Gren & Göran Melin: Exploring University Alliances and comparable Academic Cooperation
Structures

2008:78

Olof Daniel Ljungberg, mattias Johansson & Maureen McKelvey: Polarization of the Swedish University Sector –
Structural Characteristics and positioning

2008:77

Anders Broström, Maureen McKelvey & Christian Sandström: Elite European Universities and the R&D Subsidiaries of
Multinational Enterprises

2008:76

Lars Geschwind & Karin Larsson: Uppföljning av studenter efter avslutade studier – ett verktyg för att utveckla
utbildningen

2008:75

Olof Hallonsten & Mats Benner: Why large research infrastructures can be built despite small investments? – MAX-lab
and the Swedish research infrastructure

2008:74

Fredrik Scheffer & Göran Melin: Fallstudie av en Ytkemisk forskarskola. Utvärdering av SSF:s satsning på Yt- &
kolloidteknologi.

2007:73

Anders Broström & Enrico Deiaco: Räcker det med forskning i världsklass? – Nya perspektiv på teknikföretagens
samarbete med offentligt finansierade forskningsmiljöer

2007:72

Mats Benner, Enrico Deiaco & Olle Edqvist: Forskning, innovation och samhälle – Ett sammanflätat system i snabb
omvandling

2007:71

Lars Geschwind & Fredrik Scheffer: Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och
Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

2007:70

Lars Geschwind: Policyprojekt och kunskapsområde – Utvärdering av Centrum för lärande i hållbar utveckling vid
Lärarhögskolan i Stockholm

2007:69

Enrico Deiaco & Maria Johansson: Att få kunskap använd – en utvärdering av tre Mistraprogram

2007:68

Göran Melin: Reviewing applications by women: Critical use of additive and reasoning evaluation methods

2007:67

Olle Edqvist: Review of SPIDER’s funding of ICT Collaboration – Projects with Swedish partners

2007:66

Peter Schilling: SSF:s satsning på strategiska forskningscentra – En analys av bedömningsprocessen

2007:65

Enrico Deiaco & Göran Melin: Riskanalys av KTH:s engagemang i Pakistan Sweden University

2007:64

Göran Melin & Fredrik Scheffer: Gräddfil eller B-lag? Undersökning av anställningsformen biträdande lektor

2007:63

Anders Broström: Collaboration for competitiveness – Towards a new basis for regional innovation policy

2007:62

Anders Broström, Karla Anaya-Carlsson, Enrico Deiaco & Fredrik Scheffer: Vad kan Staten lära av en effektanalys av
såddfinansieringsprogrammet? – En förstudie

2007:61

Enrico Deiaco, Anders Broström & Lars Geschwind: Högskola och region – ett trevande förhållande. Reflektioner över
exemplet Västra Götalandsregionen

2007:60

Karla Anaya-Carlsson & Göran Melin: Den postdoktorala perioden för doktorsexaminerade läsåret 1998/99

2007:59

Fredrik Scheffer, Åsa Smedberg, Göran Melin: Fallstudie av en neurovetenskaplig forskarskola. Utvärdering av SSF:s
satsning på National Network in Neuroscience

2007:58

Fredrik Scheffer & Göran Melin: Fallstudie av en biomedicinsk forskarskola. Utvärdering av SSF:s satsning på
programmet Glykokonjugater i biologiska system

2006:57

Enrico Deiaco: Utbildningsbranschen – drivkrafter, storlek och nya affärsmodeller

2006:56

Göran Melin & Andreas Högberg: “Alla blir professor”. En framåtblickande utvärdering av befordringsreformen vid KTH

2006:55

Enrico Deiaco & Göran Melin: Considerations on university alliances. Motives, risks and characteristics
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2006:54

Göran Melin & Rickard Danell: Effects of funding young, promising scientists

2006:53

Andreas Högberg, Peder Karlsson & Peter Schilling: ”Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer” En studie av
samverkanspraktik vid fyra lärosäten

2006:52

Olle Edqvist: Internationalisering av svensk forskning. Reflektioner från ett antal fallstudier

2006:51

Linda Blomkvist & Göran Melin: Forskarstuderande under och efter utbildningen. Jämförande offentlig statistik från
Sverige och Danmark

2006:50

Enrico Deiaco & Göran Melin: Hur mår klinisk forskning? – en studie av FoU-verksamheten i Landstinget i Östergötland.

2006:49

Enrico Deiaco, Peter Schilling & Åsa Smedberg: Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag. En studie
av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet

2006:48

Andreas Högberg & Göran Melin: Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

2006:47

Åsa Smedberg & Göran Melin: Utvärdering av SSF:s satsning på Senior Individual Grants
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