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Vad är Score? 

 
Score, (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor/Stockholm 
Centre for Organizational Research) etablerades 1992 gemensamt av 
Stockholms universitet (SU) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS). 
Detta möjliggjordes av ett riksdagsbeslut om att ställa medel till förfogande 
för inrättande av ett forskningscentrum i Stockholm med uppgift att 
organisera tematiskt koncentrerad och mångvetenskaplig grundforskning 
avseende olika aspekter på styrning, organisation samt utvärdering av 
offentlig sektor.  

Score grundades för att komplettera den disciplinära forskningen kring 
dessa frågor och har under snart två decennier producerat 
forskningsresultat om samhällets utveckling, organisering och styrning i 
skärningspunkterna mellan offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället. 
Scores forskning handlar i huvudsak om att utveckla kunskapen om vår 
samtid genom studier av vilka förhållanden som råder i dagens samhälle 
samt vad som lett fram till dessa såväl nationellt som internationellt.  
 
Utgångspunkten vid bildandet av Score var, och är alltjämt, att Score ska 
utgöra en fungerande mötesplats och bedriva forskning där 
disciplinspecifika definitioner, teorier, metoder och problem inte utgör 
hinder för konstruktiv dialog och kunskapsutveckling. Forskningen vid 
Score ska ha samhällsvetenskapligt fokus där insikter från forskning inom 
olika discipliner ges möjlighet att konstruktivt berika varandra.  
 
Vi betonar det mångvetenskapliga snarare än det tvärvetenskapliga med 
innebörden att den huvudsakliga idén är att olika akademiska 
samhällsvetenskapliga discipliner ska komplettera varandra men att varje 
enskilt projekt inte med nödvändighet behöver utföras gemensamt av 
forskare från olika discipliner. Scores forskning ska därmed både bidra till 
utveckling av kunskap med betydande aktualitet och samhällsrelevans och 
till utveckling av de disciplinära diskussioner som Scores forskare 
representerar. 
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Ett internationellt centrum för mångvetenskaplig 
samhällsforskning 
 
Inom såväl offentlig verksamhet som i näringslivet och civilsamhället har 
den transnationella dimensionen blivit allt viktigare vilket har föranlett 
studier på Score med internationella inslag och jämförelser samt en rad 
samarbeten med forskare och forskargrupper i andra länder. Gemensamma 
forskningsprogram finansierade av STINT drivs exempelvis sedan 2008 
med Centre de Sociologie des Organisasion (CSO) vid Science Po i Paris 
och Centre for advanced studies in risk and regulation (CARR) vid London 
School of Economics. 
 
En viktig punkt på agendan är att utveckla former för långvarig forsknings-
samverkan. Under 2010 påbörjades också ett utökat internationellt 
samarbete som möjliggjordes via ett anslag från Jan Wallander och Tom 
Hedelius forskningsstiftelser. Forskare från universitetet i Bielefeld 
(Professor Veronika Tacke) och ESSEC Business School i Paris (Professor 
Marie-Laure Djelic) bjuds in som gästprofessorer till Score under en 
treårsperiod för att bidra till forskningsmiljöns utveckling och för att delta i 
att utveckla Score som ett internationellt forskningscentrum. 
 
Under 2011 gick Score också in som internationell partner i två excellence-
ansökningar till det Tyska vetenskapsrådet. Det ena rörde deltagande i en 
mångvetenskaplig satsning på forskning om jämförelser (comparisons) 
som samhälleligt fenomen där sociologiska och historiska fakulteterna vid 
universitetet i Bielefeld var initiativtagare. Den andra handlade miljöstöd till 
Bielefeld Graduate School of History and Sociology där Score finns med 
som samarbetspartner för forskarsamverkan i form av forskar och 
doktorandutbyten i en ambition att utveckla en internationell forskarmiljö. 
Forskningsprogrammet gick vidare till sista omgången som enda 
kvarvarande representant för samhällsvetenskap och humaniora, men 
beslutet landade i att mer naturvetenskapligt betonade program fick 
finansiering. Programmet om forsknings- och doktorand samverkan bifölls 
dock och där utgör Score partner i Sverige för särskilt doktorander inom 
sociologi, socialantropologi, statsvetenskap och historia. Genom Score kan 
doktorander delta i forskarutbildningsprogrammet vid BGHS (Bielefeld 
Graduate School of History and Sociology) under en femårsperiod. 
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Vi siktar på att framöver utveckla dessa forskningssamarbeten men även 
komplettera dem med utbyten med forskare från andra lärosäten både 
nationellt och internationellt.  

 
 
En mångdisciplinär forskningsmiljö 

 
Score är det enda existerande organet för forskningssamverkan mellan SU 
och HHS. Sedan 1996 är vi samlokaliserade i lokaler i Kräftriket och det 
senaste decenniet har antalet forskare i genomsnitt legat runt 35 stycken. 
Organisatoriskt har denna samverkan skett mellan å ena sidan 
samhällsvetenskapliga fakulteten vid SU och å andra sidan F-sektionen 
(sektionen för forskning om offentlig organisation) inom EFI (Ekonomiska 
Forskningsinstitutet) vid HHS. Under 2010 skedde emellertid 
omorganiseringar vid HHS där EFI började avvecklas och det nya 
forskningsinstitutet SIR (Stockholm School of Economics Institute for 
Research) började ta form och gradvis ta över EFIs ansvar för 
forskningssamverkan mellan HHS och SU.  
 
Under 2011 började SIRs verksamhet alltmer etableras och Score 
inordnades som ett av flera forskningscentra vid SIR. I och med detta utgör 
hela Score, det vill säga alla medarbetare och projekt som drivs vid Score, 
detta forskningscentra. Därmed är Score en forskningsmiljö som i sin helhet 
är etablerad som ett centrum på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Stockholms universitet och som ett centrum vid Stockholm School of 
Economics Institute for Research. 
 
Allt sedan starten 1992 har ämnena Företagsekonomi (HHS), 
Statsvetenskap (SU), Sociologi (SU) och Socialantropologi (SU) utgjort 
kärnan i detta samarbete även om vi periodvis även haft företrädare för 
Historia bland medarbetarna. Sedan 2010 kan vi även räkna in två 
ekonomhistoriker till Score som båda driver projekt inom programmet 
Organisering av marknader men även deltar i att utveckla vårt nya tema 
Organisering av kunskap.  Även om vi har en stark kärna i våra 
ursprungsdiscipliner så är vi öppna för mer systematiska samarbeten med 
fler ämnen på SU och fler forskargrupper på HHS och på andra lärosäten 
nationellt och internationellt.  
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Forskningsmiljön på Score är unik nationellt men har några likvärdigheter 
internationellt. Som nämnts ovan pågår aktiv samverkan med några av de 
mest väletablerade miljöerna internationellt, och särskilt aktiv är den med 
en enhet inom SciencesPo i Paris (CSO, Centre de sociologie des 
organisation) och med en enhet vid London School of Economics (CARR, 
Center for Risk and Regulation research), the Department of Sociology vid 
universitetet i Bilefeld och The Essec Research Centre for Capitalism, 
Globalization and Governance vid Essec Business School i Paris. Genom 
dessa samarbeten siktar vi på att inte bara etablera oss som ett centrum för 
forskning om det moderna samhällets organisation i skärningspunkten 
mellan de offentliga, privata och civila sfärerna inom ramen för samarbetet 
mellan HHS och SU utan även som ett tydligt internationellt centrum.  

 
En miljö för tematisk forskning 
 
På Score sker samverkan mellan forskare och projekt bland annat inom 
ramen för mångvetenskapliga forskningsteman. Teman skapas på områden 
där vi avser och har förutsättningar att på några års sikt publicera en 
mängd bidrag av hög kvalitet och där bidragen representerar flera 
discipliner. Alla forskare knutna till Score bör kunna bidra på  
något sätt till alla teman. De teman enligt vilka forskningen vid Score 
organiseras och styrs tillkommer efter grundliga och ofta tidskrävande 
diskussioner bland de aktiva forskarna på Score och forskare och 
forskargrupper utanför Score som vi samarbetar med nationellt och 
internationellt.  

De fyra teman som var aktuella under 2012 har rubrikerna:   

      - Regelskapande och regelföljande (1998- ) 

- Demokrati och organisation (2003- )  

- Att organisera marknader (2005- )  

- Organisering av kunskap (2011- ) 
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Vad vill Score? 
 
 
Det yttersta målet för Score är att leva upp till det ursprungliga uppdraget 
från Riksdagen om att ett forskningscentrum inrättades ”med uppgift att 
organisera tematiskt koncentrerad och mångvetenskaplig grundforskning 
avseende olika aspekter på styrning, organisation samt utvärdering av 
offentlig sektor”. Målet för verksamheten är alltså ytterst att forma, 
upprätthålla och vidareutveckla ett sådant centrum. 

 
Uppfyllandet av ett sådant mål är svårt att omsätta i särskilda nyckeltal, 
men tecken på att vi hittills lyckats med detta kan vi se genom positiva utfall 
i utvärderingar och omdömen i forskningsmiljöansökningar samt att vi 
kontinuerligt lyckas upprätthålla inflödet av externa forskningsmedel på 
sådan nivå att vi år från år kan vara en samlingsplats för ca 35-40 forskare 
från olika discipliner.  

 
Vi vill också fungera som ett centrum för forskning inom Scores område för 
våra huvudmän, men även lokalt i Stockholmsregionen, nationellt och 
internationellt. Detta kräver kontinuerligt arbete och under de senaste åren 
har särskild energi lagts på att utveckla Score som ett internationellt 
centrum. Tydliga utslag på detta är de pågående samverkansprojekten med 
CSO i Paris och CARR, Department of Sociology i Bielefeld, Bielefeld 
Graduate School of History and Sociology och ESSEC Business School i 
Paris. 
 
Även andra former av samverkan bedrivs i olika bokprojekt och 
forskarnätverk där forskare från flera länder träffas regelbundet. Vi 
fortsätter också vår tradition av att vara involverade i EU-finansierade 
samverkansprojekt. Att vi är attraktiva som samarbetspartner för 
etablerade forskningsmiljöer i andra länder är viktigt för att vi ska kunna 
leva upp till vårt mål, men också ett tecken på att vi lyckats rätt bra med vår 
strävan så här långt. Vi vill fortsätta vara ett viktigt alternativ för etablerade 
internationella forskningsmiljöer inom vårt forskningsområde när det är 
frågan om utveckling av internationella samarbeten. 
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Det gångna året i sammanfattning 

 
Under året lades mycket energi på arbete inom programmet Att organisera 
marknader som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Många projekt 
inom programmet börjar under året ta form och närma sig 
publiceringsfärdiga manus. Mycket analys- och skrivarbete pågår därför 
såväl enskild som i samverkan i seminariediskussioner och i skrivprojekt. 

 
Parallellt läggs under 2012 också mycket energi på att planera för forskning 
bortom marknadsprogrammet. Inom ramen för det senast etablerade 
forskningstemat på Score, Organisering av kunskap, genomförs en rad 
aktiviteter internt. Den kanske mest synliga är en två-dagars konferens som 
organiseras i Maj i Stockholm tillsammans med Scores samarbetspartner i 
ett STINT-finansierat utbyte i Paris, CSO (Centre de Sociologie des 
Organisasion) vid SciencePo. Temat är Organizing knowledge och ett 15-tal 
forskare från CSO deltar tillsammans med ungefär lika många från Score. 
Därutöver hade vi vid tillfället ett antal gästforskare på längre vistelser från 
andra lärosäten i Paris och från Bielefeld och Berlin. Även de deltar. 

 
2012 präglas också av många besök av internationella gästforskare. I 
utbytesprogrammet med CSO stannar flera forskare något längre på Score 
än bara dagarna runt konferensen, men utöver det har vi forskare på längre 
vistelser från Japan, Tyskland, Belgien och Frankrike. Till det ska läggas det 
internationaliseringprogram Score har via finansiering från 
Handelsbankens forskningsstiftelser där vi regelbundet får besök av 
Veronika Tacke, professor i sociologi vid universitetet i Bielefelt och Marie-
Laure Djelic, professor i sociologi och management vid ESSEC Business 
School i Paris.  

 
Under 2012 gjordes också framåtriktade satsningar för att, på SU:s rektors 
uppmaning, minska centrets ackumulerade överskott. Vi rekryterade därför 
två postdoktorer, en i sociologi och en i statsvetenskap. Därutöver 
rekryterades en gästprofessor på 25 % under året för att stärka upp 
planeringen av forskning om ledning och styrning av offentlig sektor inför 
framtiden. Vi satsade även på att bidra till forskare som hamnat emellan 
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finansieringar, en postdoktortjänst i samarbete med Ersta-Sköndal 
högskola, ideella arena och nykterhetsrörelsen samt till att skjuta till medel 
till flera scoreforskare för att utveckla sina färdigheter i artikelskrivande, 
vilket är en publiceringsform som många forskare på Score än så länge är 
rätt ovana vid. Utöver det fick Score möjlighet att via ett Browaldh-
stipendium från Handelsbankens forskningsstiftelser rekrytera en 
postdoktor i internationell konkurrens på 3 år, med möjlighet till förlängning 
ytterligare 3 år. 

 
Året kan således beskrivas som ett år då vi började rusta för framtiden och 
kommande utmaningar genom att både förstärka på den seniora sidan och 
slussa in yngre förmågor i verksamheten. Detta hoppas vi mycket på 
framöver eftersom ett forskningscentrum ständigt måste vara aktuellt och 
hålla sig vitalt, och också måste ha en förmåga att ha medarbetare som 
kommer och går samtidigt som det är av vikt att värna om stabiliteten. Detta 
gör vi genom att kontinuerligt, och så även detta år, satsa resurser på 
docenter och professorer för att driva Scores forskning långsiktigt. 
 
Den enskilt största händelsen under 2012 var nog ändå att Score firade 
jubileum för genomförandet av våra första 20 år.  

 
Som framgår av tabellen på följande sida ligger omsättningen ganska 
stabilt kring 20 miljoner kronor per år, med en viss ökning för varje år. 2011 
är omsättningen 22 600 000, en ökning med ungefär 1 miljon sedan 2010. 
Detta år var lite exceptionellt eftersom vi kunde ta del av en särskild 
satsning som genomfördes vid SU. Omsättningen för 2012 måste, som 
markeras i tabellen nedan, kontrolleras ännu en gång, men den ligger på 
ungefär samma nivå som ett normalår, alltså runt 20 miljoner. 

 
Verksamheten har i stort legat på samma nivå i antal medarbetare räknat 
där vi fyller de arbetsplatser vi har i huset, 37 st. Viktigt att notera är att 
denna nivå på omsättning och antal medarbetare förutsätter att vi 
kontinuerligt får in ny extern finansiering. Eftersom Scores uppdrag är att 
bedriva grundforskning har den externa finansieringen alltid utgjorts av 
anslag från större forskningsfinansiärerna och står för drygt 2/3 av vår 
årliga omsättning. Inför framtiden har diskussioner påbörjats om vad Score 
kan göra för att öka grundfinansiering. Detta för att kunna trygga 
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finansieringen mer långsiktigt för våra medarbetare, inte minst då 
forskningsråden sällan tillåter att man söker för mer än 75 % lön.  

 
Då Score inte har undervisning att erbjuda och LAS-regler ibland skapar 
problem för Score-forskare att komplettera sin forskning med 
undervisningsinsatser, skulle detta vara önskvärt. 

 

Scores omsättning 2008-2012 

     
 SU HHS Totalt 

2008 15 000 000 4 600 000 19 600 000 

2009 13 600 000 6 700 000 20 300 000 

2010 15 250 000 4 400 000 21 650 000 

2011 17 900 000 4 700 000 22 600 000 

2012 13 500 000 6 500 000 20 000 000

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



S i d a  | 11 

 

  Verksamhetsberättelse 2012 

 

Scores jubileumssymposium: Framtidens organisering 

2012 fyllde Score 20 år. Det firade vi med ett jubileumssymposium, där vi 
med utgångspunkt i resultat från våra tidigare studier blickade framåt mot 
de kommande 20 åren.  
 
Forskare, praktiker och journalister bjöds in för att samtala kring frågor 
som: Vilka frågeställningar kommer att vara aktuella om 20 år? Hur kommer 
världen då att vara organiserad? Vad kommer att stå på agendan? Vilka är 
de viktiga forskningsfrågorna framöver för den som intresserar sig för 
organisation och organisering i och kring offentlig sektor?  
 
Evenemanget ägde rum den 29 november 2012 vid Handelshögskolan i 
Stockholm.  En film från dagen finns på www.score.su.se. 
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Framtidens organisering 
Scores jubileumssymposium 29 november 2012 

Handelshögskolans huvudbyggnad, Sveavägen 65 
 

 
09:30-10:00  Registrering med kaffe och smörgås 

10:00-10:30  Välkomna till Scores jubileumssymposium   
 Staffan Furusten, Scores föreståndare 

 Anförande av Score ordförande 
 Christina Garsten: ”Score: då, nu och framöver”  

10:30-11:00  Bo Rothstein: ”Den svenska välfärdsstatens organisering 2032” 

11:00-11:30            Mats Svegfors: "Den förmögna välfärdsstaten – oförmögen till allting?" 

11:30-11:45 Frågestund   

11:45-13:00  Lunch  

13:00-14:30 Fyra parallella tematiska paneldiskussioner: 

 
1) Privat eller offentligt? 

I panelen:  
Eva Lindström (Riksrevisionen) 
Rune Premfors (Score)  
Henrik Berggren (DN) 
Moderator: Anette Nyqvist (Score) 
 

2) Tvång eller frivillighet? 
I panelen:  
Sten Heckscher (ordförande Stockholms Universitet) 
Susanna Alexius (Score) 
Kristoffer Gunnartz (vetenskapsjournalist) 
Moderator: Matilda Dahl (Score) 
 

3) Globalt eller lokalt? 
I panelen:  
John Crispinsson (författare/journalist) 
Adrienne Sörbom (Score) 
Göran Ahrne (Score) 
 

4) Experter eller praktiker? 
Presentation av boken ”Expertsamhällets organisering – okunskapens 
triumf?” av redaktörerna Staffan Furusten (Score) och Andreas Werr 
(HHS) samt en av författarna Kristina Tamm Hallström (Score) 
Kommentatorer: Jessica Lindvert (Skolverket), Matilda Ardenfors 
(Ramböll), Tommy Dahlén (FAS) och Jenny Madestam (Statsvetenskap,  
SU) 

14:30-15:15 Kaffe 

15:15-15:45 Kerstin Sahlin: ”Universitetets, den högre utbildningens och forskningens roll i 
utvecklingen av kunskap för framtidens organisering” 

15:45-16:00 Frågestund 

16:00-16:30 Nils Brunsson: ”Framtidens organisering, vad har vi lärt av dagen?” 

16:30-18.00 Mingel med förfriskningar: dryck och snittar 
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Internationella gäster på Score 2012 
 
Sara Aguiton, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO), Paris  
Julie Bastianutti, Centre de recherche en Gestion, École polytechnique, 
Frankrike  
Daniel Benamouzig, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des 
Organisations (CSO), Paris  
Julie Blanck, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO), Paris  
Henri Boullier, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO), Paris  
Dr Olivier Borraz, Forskningsledare, CNRS-Science Po/Centre de 
Sociologie des Organisations (CSO), Paris 
Joel Bothello, ESSEC Business School, Frankrike-Singapore  
Sebastian Botzem, WZB Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, 
Tyskland 
Lydie Cabane, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des Organisations 
(CSO), Paris  
Hee Kyong Choi, School of Public Administration in Kyungpook National 
University (KNU), Korea  
Marie-Laure Djelic, ESSEC Business School, Frankrike  
Hervé Dumez, Centre de recherche en Gestion, École polytechnique, 
Frankrike  
Marie-Rachel Jacob, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, 
Frankrike  
Jean-Nöel Jouzel, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des 
Organisations (CSO), Paris  
Jeanne Lazarus, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des 
Organisations (CSO), Paris  
Benjamin Lemonie, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des 
Organisations (CSO), Paris  
Christine Musselin, CNRS-Science Po/Centre de Sociologie des 
Organisations (CSO), Paris  
Veronika Tacke, Universität Bielefeld, Tyskland  
Keiko Yokoyama, Research Institute for Higher Education, Hiroshima 
University, Japan  





S i d a  | 14 

 

  Verksamhetsberättelse 2012 

 

 

Organisation och personal 

 
Score leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. Under 2012 
verkade docent Staffan Furusten (företagsekonomi, HHS) som 
föreståndare och docent Adrienne Sörbom (Sociologi, SU) som biträdande 
föreståndare. Ordförande i Scores styrelse var professor Christina Garsten 
(socialantropologi, SU). Administrationen i övrigt bestod av Sabina Pracic 
(Administrativ chef med ansvar för ekonomi och personal), Olga Karlsson 
(Administrativ koordinator) samt Ann Linders (Informatör). 
 
Score har en internt rekryterad styrelse om sju medlemmar där 
förståndaren är föredragande men inte styrelsemedlem. Styrelsen består av 
en ordförande och fem andra Score-forskare, samt en doktorand verksam 
vid Score. Styrelsens medlemmar under 2012 framgår av bilaga D nedan. 
Scores styrelse utnämner för tre år i taget fyra forskare till forskningsledare. 
Dessa har ett särskilt ansvar för att utveckla och leda den tematiska 
forskningen vid Score, inklusive uppgiften att skaffa och verka för att nya 
forskningsmedel kommer in till Score. Förordnandena omfattar vanligen 25 
procents tjänstgöring. 
 
Under 2012 utgjordes gruppen forskningsledare vid Score av docent 
Adrienne Sörbom (sociologi, SU), docent Göran Sundström 
(statsvetenskap, SU), professor Rune Premfors (statsvetenskap, SU) och 
docent Kristina Tamm-Hallström (företagsekonomi, HHS).  
 
Som stöd till föreståndaren har Score även en ledningsgrupp som består av 
styrelsens ordförande, föreståndarna, forskningsledarna och ledningen för 
Scores RJ-finansierade program om organisering av marknader 
(professorer Nils Brunsson, företagsekonomi EFI och HHS/Företagseko-
nomiska institutionen i Uppsala och Christina Garsten socialantropologi, 
SU).  
 
Till Score finns också ett Vetenskapligt Råd knutet, med både svenska och 
utländska framstående forskare som medlemmar. Med relativt långa 
tidsmellanrum sammanträder detta vetenskapliga råd för att diskutera 
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verksamhetens inriktning och kvaliteter vid Score på längre sikt. 
Medlemmarna under år 2012 framgår av bilaga E. 
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Bilaga A 

Publikationer Score 2012 

Böcker  
 
Dahl, Matilda. Granskningssamhället och det nya Europa: När de Baltiska 
staterna sattes på prov. Stockholm: Stockholm School of Economics 
Institute for Research. 
 
Dahl, Matilda. Under Scrutiny - the magic of measurability and the Baltic 
states' entry into the EU, Stockholm: Stockholm School of Economics 
Institute for Research. 
 
Furusten, Staffan & Werr, Andreas (red.). Expertsamhällets organisering: 
okunskapens triumf? Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustavsson, Martin, Börjesson, Mikael & Edling, Marta (red.). Konstens 
omvända ekonomi: Tillgångar inom utbildningar och fält 1938–2008. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Reuter, Marta, Wijkström, Filip & Kristensson Uggla, Bengt. Vem i hela 
världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Sörbom, Adrienne. Politikens gränser: Globalisering, socialdemokrati och 
banden till nationen. Stockholm: Atlas. 

 
Artiklar och bokkapitel 
 
Ahrne, Göran & Brunsson, Nils. How much do meta-organizations affect 
their members? I Koch, Martin (red.): Weltorganisationen. Wiesbaden: 
Springer VS. 
 
Alexius, Susanna. Expert utan regler: managementkonsulternas frizon i det 
genomreglerade expertsamhället. I Furusten, Staffan & Werr, Andreas 
(red.): Expertsamhällets organisering: okunskapens triumf? Lund: 
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Studentlitteratur. 
 
Alexius, Susanna, Furusten, Staffan & Werr, Andreas. Som flugor kring 
godsakerna: Vad gör konsulter med CSR och hållbarhetsidén? I Furusten, 
Staffan & Werr, Andreas (red.): Expertsamhällets organisering: 
okunskapens triumf? Lund: Studentlitteratur. 
 
Bengtsson, Mattias, Gustavsson, Martin & Hörnqvist, Magnus. Att tänka 
klass på nytt med hjälp av klassiker. Fronesis, (40-41) s. 22-32. 
 
Bengtsson, Mattias, Börjesson, Mikael, Gustavsson, Martin & Hörnqvist, 
Magnus. Klassamhället i den officiella statistiken. Fronesis, (40-41) s. 136-
157. 
 
Brunsson, Nils. Företagsekonomi: inte bara företags ekonomi. Kungl. I 
Vetenskapssocieteten: Årsbok 2011. Uppsala: Kungl. Vetenskapssocieteten. 
 
Brunsson, Nils. Les inspirés - sont-ils bien inspirants? I Germain, Olivier 
(red.): Les grands inspirateurs de la théorie des organisations. Cormelles-
Le-Royal: EMS. 
 
Brunsson, Nils. The Dynamics of Standardization: Three Perspectives on 
Standards in Organization Studies (with A. Rasche and D. Seidl) in 
Organization Studies, 33, 5-6, 2012. 
  
Brunsson, Nils. How much do meta-organizations affect their members? 
(with G. Ahrne) in Koch, Martin (ed) Weltorganisationen. Wiesbaden: 
Springer VS, 2012. 
 

Casula Vifell, Åsa & Renita Thedvall. Organizing for social sustainability. 
Governance through bureaucratization in meta-organizations. 
Sustainability: Science, Practice, & Policy vol 8 nr 1. Special issue on The 
Missing Pillar? Bolstering the Social Dimension in Sustainability Projects 
redigerad av Magnus Boström. 
 
Furusten, Staffan. Kan vi egentligen kalla konsulter för experter? I Furusten, 
Staffan & Werr, Andreas (red.): Expertsamhällets organisering: 
okunskapens triumf? Lund: Studentlitteratur. 
 



S i d a  | 18 

 

  Verksamhetsberättelse 2012 

 

Furusten, Staffan & Werr, Andreas. Det framväxande expertsamhället. I 
Furusten, Staffan & Werr, Andreas (red.): Expertsamhällets organisering: 
okunskapens triumf? Lund: Studentlitteratur. 
 
Furusten, Staffan & Werr, Andreas. Expertsamhällets organisering: 
okunskapens triumf? I Furusten, Staffan & Werr, Andreas (red.): 
Expertsamhällets organisering: okunskapens triumf? Lund: Studentlitteratur 
 
Garsten, Christina. Corporate Social Responsibility and Cultural Practices in 
Globalizing Markets. I Kockel, U., M.N. Craith, & J. Frykman (red.): A 
Companion to the Anthropology of Europe. Chichester: John Wiley & Sons. 
 
Grafström, Maria & Windell, Karolina. Newcomers conserving the old: 
Transformation processes in the field of news journalism. Scandinavian 
Journal of Management, 28 (1), s. 65-76. 
 
Gustafsson, Ingrid & Tamm Hallström, Kristina. Den paradoxala 
certifieringen. I Reuter, Marta, Wijkström, Filip & Kristensson Uggla, Bengt 
(red.): Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustafsson, Ingrid & Tamm Hallström, Kristina. Ackreditering – granskning 
av granskarna. I Johansson, Vicki & Lindgren, Lena (red.): Uppdrag 
Granskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustavsson, Martin. Det gäller att ha klass: möbelkonsumenter hos Svenskt 
Tenn och Carl Malmsten, 1935–1955. I Bjurström, Erling, Fredriksson, 
Martin, Olsson, Ulf & Werner, Ann (red.): Senmoderna reflexioner: Festskrift 
till Johan Fornäs. Linköping: Linköping University Electronic Press. 
 
Gustavsson, Martin. Privata intressen i staten: om förhållandet mellan 
inköpta och donerade konstverk i Moderna Museets samling 1958–2009. I 
Gustavsson, Martin, Börjesson, Mikael & Edling, Marta (red.): Konstens 
omvända ekonomi: Tillgångar inom utbildningar och fält 1938–2008. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Gustavsson, Martin. Stor ära, små belopp: Konstakademiens stipendier och 
stipendiater 1945–2006. I Gustavsson, Martin, Börjesson, Mikael & Edling, 
Marta (red.): Konstens omvända ekonomi: Tillgångar inom utbildningar och 
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fält 1938–2008. Göteborg: Daidalos. 
 
Gustavsson, Martin. Privata välgörare i den svenska staten: en slitstark men 
komplex historia. I Wijkström, Filip (red.): Civilsamhället i samhälls-
kontraktet: En antologi om vad som står på spel. Stockholm: European Civil 
Society Press. 
 
Gustavsson, Martin, Börjesson, Mikael & Edling, Marta. Inledning. I 
Gustavsson, Martin, Börjesson, Mikael & Edling, Marta (red.): Konstens 
omvända ekonomi: Tillgångar inom utbildningar och fält 1938–2008. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Kristensson Uggla, Bengt, Reuter, Marta & Wijkström, Filip. Förtroende i 
teori och praktik. I Reuter, Marta, Wijkström, Filip & Kristensson Uggla, 
Bengt (red.): Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och 
praktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nyqvist, Anette. What the Swedish Pension System Reform Could Mean for 
Your Retirement. Anthropology News. April issue. 
 
Petrelius Karlberg, Pernilla, Grafström, Maria & Windell, Karolina. 
Konstruktioner av en förtroendekris: En studie av medierapporteringen om 
Röda Korset. I Reuter, Marta, Wijkström, Filip & Kristensson Uggla, Bengt 
(red.): Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Reuter, Marta. Överenskommelsen som spegel och arena: Betraktelser över 
ett avtal i tiden. I Wijkström, Filip (red.): Civilsamhället i samhällskontraktet: 
En antologi om vad som står på spel. Stockholm: European Civil Society 
Press. 
 
Reuter, Marta, Wijkström, Filip & von Essen, Johan. Policy Tools or Mirrors 
of Politics: Government-Voluntary Sector Compacts in the Post-Welfare 
State Age. Nonprofit Policy Forum, 3 (2). 
 
Sörbom, Adrienne & Wennerhag, Magnus. Individualization, Life Politics, 
and the Reformulation of Social Critique: An Analysis of the Global Justice 
Movement. Critical Sociology, 0 (0), s. 1-26. 
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Tamm Hallström, Kristina & Boström, Magnus. Forest Stewardship Council. I 
Lechner, Frank & Boli, John (red.): The globalization reader. Wiley-Blackwell. 
 
Tamm Hallström, Kristina & Gustafsson, Ingrid. Certifiering – förtroende till 
salu? Furusten, Staffan & Werr, Andreas (red.): Expertsamhällets 
organisering: okunskapens triumf? Lund: Studentlitteratur. 
 
Thedvall, Renita. Negotiating impartial indicators: putting transparency into 
practice in the EU. Journal of the Royal Anthropological Institute, 18 (2), s. 
311-329. 
 
Windell, Karolina. Företagens ansvar. I Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S. & 
Windell, K. (red.): CSR: en guide till företagets ansvar. Stockholm: Sanoma 
Utbildning. 
 

Konferensbidrag  
 
Alexius, Susanna; Löwenberg, Susanna. Vad är hållbar utveckling i bank- 
och finanssektorn? The ADHOC 2012, Analysing Discourse: Hands on 
Conference, the track “Poststructuralism and Foucault” at Stockholm 
University, 14-15 June. 
 
Brunsson, Nils, Gustafsson, Ingrid & Tamm Hallström, Kristina. Organizing 
for trust in Markets : On certification, markets and organization. 28th EGOS 
Colloquium, sub-theme 15: Multiplicity and Plurality in the World of 
Standards, 5–7 July 2012, Helsinki, Finland. 
 
Dahl, Matilda. Organizing for confidence. The 3rd Govemark network 
workshop Buisness and Politics: Tensions and Contributions organised by 
Christina Garsten, Stockholm University and Adrienne Sörbom, Stockholm 
University at Maynooth University, 5-6 October in Maynooth, Ireland. 
 
Furusten, Staffan, Werr, Andreas & Alexius, Susanna. Idealist innovations 
and Emperor’s new clothes: CSR and the consultancy sector. What services 
are offered and by whom? 28th EGOS Colloquium, sub-theme 50 
Management Consultancy: Exploring the Boundaries and Alternatives, 
Helsinki, 4-8 July. 
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Garsten, Christina. Arbetets nya marknad: Konkurrens, mätbarhet och 
globalisering. Rapport från konferensen Det globaliserade arbetslivet: 
Arbetets Museum 9-10 november 2011. 
 
Grafström, Maria. Institutional logics and nascent field development: 
Historical roots of Swedish business journalism. PDW at 28th EGOS 
Colloquium, Helsinki, 4 July 2012. 
 
Grafström, Maria & Windell, Karolina. Going online: The transformation of 
normative ideas in the professional field of journalism. Paper presented at 
the 28th EGOS Colloquium, Helsinki, Finland, 5-7 July. 
 
Gustafsson, Ingrid & Tamm Hallström, Kristina. Unpacking the certification 
revolution – the construction of legitimacy. Interdisciplinary Perspectives 
On Accounting (IPA) Conference 2012, 11–13 July 2012, Cardiff, UK. 
 
Nyqvist, Anette. The Anthropology of Finance Policy. American 
Anthropological Association Conference. San Francisco, USA.  
 
Nyqvist, Anette. Finding friends. Collaboration and dialogue as tools for 
change. On the financial practices of institutional investors. 3rd Govemark 
workshop. National University of Ireland, Maynooth, Ireland.  
 
Reuter, Marta. Government-Voluntary Sector Compacts: the International 
Outlook. International Society for Third Sector Research (ISTR) 
Conference, July 10-13, 2012, Siena, Italy. 
 
Sörbom, Adrienne & Garsten, Christina. His Master’s Voice?: The Role of 
Business in the World Economic Forum. Business and politics – tensions 
and contributions The 3rd Govemark network workshop October 5–6, 2012. 
 
Sörbom, Adrienne & Wennerhag, Magnus. A Matter of Extremism: Ideas 
about Democracy and Political Change within Anarchist and Autonomist 
Activist Groups in Sweden. Anarchist Studies Network Conference 2.0 
‘Making Connections’. 
 
Tamm Hallström, Kristina. Spirals of mistrust: The case of the Swedish eco-
label KRAV. 3rd Nordic Retail and Wholesale Conference, Lund, Sweden, 7–
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8 November 2012. 
 
Tamm Hallström, Kristina. Legitimizing certification auditing expertise –
 parallel trends of accreditation and professionalization, paper discussed at 
the conference Organization of Knowledge organized jointly by Score 
(Stockholm Centre for Organizational Research), Stockholm University, 
CSO (Centre de Sociologie des Organisations) CNRS/Science Po, Paris and 
CARR (Centre for Analysis of Risk and Regulation), London School of 
Economics and Politics, 29-30 May in Stockholm, Sweden. 

Thedvall, Renita. Representations of fair trade: Mediating ideals of fair 
markets through standards documents. The panel Organizational 
ideoscapes: rationality, faith, and emotion organised by Lorenzo Canas 
Bottos, NTNU and Christina Garsten, Stockholm University at the SANT 
(Swedish Anthropological Association)/NAF (Norwegian Anthropological 
Association) conference, 4-6 May in Stockholm, Sweden. 
 
Thedvall, Renita. In the name of evidence-based practice: Managing social 
workers through science, standards and transparency. The conference 
Organization of Knowledge jointly organised by Score (Stockholm Centre 
for Organizational Research), Stockholm University, CSO (Centre de 
Sociologie des Organisations) CNRS/Science Po, Paris and CARR (Centre 
for Analysis of Risk and Regulation), London School of Economics and 
Politics, 29-30 May in Stockholm, Sweden. 
 
Thedvall, Renita. Representations of fair trade: The Commodification of 
Political Language through Standards Documents. The 3rd Govemark 
network workshop Buisness and Politics: Tensions and Contributions 
organised by Christina Garsten, Stockholm University and Adrienne 
Sörbom, Stockholm University at Maynooth University, 5-6 October in 
Maynooth, Ireland. 
 
Thedvall, Renita. In the name of evidence-based practice: Managing social 
workers through science, standards and transparency. The panel 
Bureaucracy, Standards and the Making of Order organised by Elif Babul, 
Stanford University and Renita Thedvall, Stockholm University at the AAA 
(American Anthropological Association) conference 14-18 November in 
San Francisco, USA. 
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Thedvall, Renita. Making social work scientific, standardised and 
transparent: The idea of evidence-based practice in Sweden. The panel 
Standards and the Quest for Technocratic Certainty organised by Daniel 
Seabra Lopez, Lisbon School of Economics and Management and Renita 
Thedvall, Stockholm University at the EASA (European Association for 
Social Anthropology) conference, 10-13 July in Paris, France. 
 

Scores rapportserie 

2012:1 Alexius, Susanna, Löwenberg, Leina - Drömmen om den kloka 
konsumenten. En historisk belysning av kunskapsideal och organisering av 
svensk konsumentvägledning, ca 1900-2012. 
 
2012:2 Sohlman, Åsa - Den svenska regeringen och användningen av 
utvärderingar – En fallstudie baserade på budgetpropositionerna för 2011 
och 2012. 
 
 
Ytterligare information om våra publikationer finns på www.score.su.se 
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Bilaga B 

Externa seminarier vid Score 2012 
 

26/1 
Håkan Håkansson, professor vid Handelshögskolan i Oslo: 
”Agency and Economizing”. 

23/2 
Marie-Laure Djelic, professor i företagsekonomi vid ESSEC Business School, Paris 

8/3 
Elena Bogdanova, Fil. doktor i sociologi, Sociologiska institutionen vid Stockholms 
universitet: 
“ A Market for Memories: The Cognitive Organization of the Antiques Trade” 
 
24/4 
Caitlin Zaloom, Associate Professor, Department of Social and Cultural Analysis, 
New York University: 
“The Ethics of Liquidity” 
 
24/5 
Hervé Dumez and Julie Bastianutti, Centre de Recherche en Gestion École 
polytechnique, Paris: 
"Why and how can corporations be held socially responsible? 
 
27/9 
Staffan Furusten och Andreas Werr:  
”Expertsamhällets organisering – okunskapens triumf?” (ny bok) 
 
15/11 
Keiko Yokoyama:  
”Neoliberal ’governmentality’ in English and Japanese Higher Education: Some 
implications for social democratic countries”  
 
6/12 
Emma Ek:  
”De granskade: Om hur offentlig verksamhet görs granskningsbar” (ny 
avhandling) 
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20/12 
Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå Universitet:  
"Kunskapens människa: Om kroppen, kollektivet och kunskapspolitiken" 
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Bilaga C  

Personal 2012 

Administration 
Föreståndare: Staffan Furusten 
Biträdande föreståndare: Adrienne Sörbom 
Administrativ chef: Sabina Pracic  
Administrativ koordinator: Olga Karlsson 
Informatör: Ann Linders 

Forskningsledare 
Premfors, Rune, professor, statsvetenskap 
Sörbom, Adrienne, docent, sociologi 
Sundström, Göran, docent, statsvetenskap  
Tamm Hallström, Kristina, docent, företagsekonomi 

Forskare, doktorander och forskningsassistenter 
Ahrne, Göran, professor, sociologi  
Alexius, Susanna, doktor, företagsekonomi  
Andersson, Catrin, doktor, statsvetenskap  
Aspers, Patrik, professor, sociologi  
Björklund Larsen, Lotta, doktor, socialantropologi  
Brunsson, Nils, professor, företagsekonomi  
Castillo, Daniel, doktor, sociologi  
Dahl, Matilda, doktor, företagsekonomi  
Fries, Liv, doktor, företagsekonomi  
Furusten, Staffan, docent, företagsekonomi  
Gustavsson, Martin, doktor, ekonomisk historia 
Hollertz, Katarina, doktor, socialt arbete 
Ifflander, Henrik, doktorand, sociologi 
Jacobsson, Bengt, professor, företagsekonomi 
Jacobsson, Kerstin, professor, sociologi 
Junker, Svenne, doktorand, företagsekonomi 
Jutterström, Mats, doktor, företagsekonomi 
Kenne, Alexandra, forskningsassistent 
Krohwinkel Karlsson, Anna, doktor, företagsekonomi 
Lindholm, Kristina, doktor, genusvetenskap 
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Bernice Lindqvist, forskningsassistent  
Löwenberg, Leina, forskningsassistent, företagsekonomi 
Niemann, Cajsa, doktorand, statsvetenskap 
Nyqvist, Anette, doktor, socialantropologi 
Premfors, Rune, professor, statsvetenskap  
Reuter, Marta, doktor, statsvetenskap 
Rosenström, Martin, doktorand, företagsekonomi  
Roumbanis, Lambros, doktor, sociologi 
Strandqvist, Kristoffer, doktor, företagsekonomi  
Sundström, Göran, docent, statsvetenskap  
Sörbom, Adrienne, docent, sociologi  
Tamm Hallström, Kristina, docent, företagsekonomi  
Tarschys, Daniel, professor, statsvetenskap 
Thedvall, Renita, doktor, socialantropologi  
Vähämäki, Janet, doktorand, företagsekonomi 
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Bilaga D 
 
Scores styrelse 2012 

 
Ordförande:   
Christina Garsten, professor i socialantropologi SU 
 
Ledamöter:  
Patrik Aspers, professor i sociologi vid SU 
Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi vid HHS 
Susanna Alexius, doktor i företagsekonomi vid Score (SIR/HHS/SU) 
Göran Sundström, docent i statsvetenskap vid SU 
Renita Thedvall, doktor i socialantropologi vid Score (SU) 
Cajsa Niemann, doktorand i statsvetenskap vid SU 

I styrelsearbetet ingick även följande personer: 
Två suppleanter (utsedda av Scores ordförande) 
Mats Jutterström, doktor i företagsekonomi vid Score (SIR/HHS) 
Catrin Andersson, doktor i statsvetenskap vid Score (SU) 

Ständigt adjungerade till styrelsearbetet är de av Scores forskningsledare som inte 
är styrelseledamöter: 
Adrienne Sörbom, docent i sociologi vid Score (SU) 
Rune Premfors, professor i statsvetenskap vid Score (SU) 

Föredragande i styrelsen är föreståndaren: 
Staffan Furusten, docent i företagsekonomi vid HHS  
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Bilaga E 

Scores vetenskapliga råd 
Engwall, Lars, Uppsala universitet (ordförande) 
Czarniawska Barbara, Gothenburg Research Institute, Gothenburg School 
of Economics and Law  
Eriksen, Erik O., Arena, Oslo 
Friedberg, Erhardt, Centre de Sociologie des Organisations, Paris 
Hannerz, Ulf, Stockholms universitet 
Lindgren, Håkan, Handelshögskolan i Stockholm 
March, James, Stanford University 
Meyer, John, Stanford University 
Pedersen, Ove K., Copenhagen Business School 
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