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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 forskningssamverkan. Under 2010 påbörjades också ett utökat internationellt
samarbete som möjliggjordes via ett anslag från Jan Wallander och Tom
Hedelius forskningsstiftelser. Forskare från unversitet 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. 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.
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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. Under 2010 rekryterades två
ekonomhistoriker till Score för att driva projekt inom programmet
Organisering av marknader samt en genusvetare som kom till Score med ett
eget projekt med fokus på implementering av jämställdhet i den kommunala
räddningstjänsten. 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.
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.
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De tre teman som var aktuella under 2010 har rubrikerna:
-

Regelskapande och regelföljande (1998- )

-

Demokrati och organisation (2003- )

-

Att organisera marknader (2005- )

Därutöver fortsatte arbetet med utvecklingen av ett nytt tema, Kunskapens
organisering, där siktet är att etablera det som tema under 2011 och att det
ska fungera som en utgångspunkt för större programansökningar från 2012
och framåt.
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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 i London samt att dessa under 2010 kompletterades
med rekrytering av två gästprofessorer (en från Department of Sociology i
Bielefeld och en från 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.
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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 disputerade en scoremedarbetare. Lotta Björklund-Larsen
försvarade sin avhandling i socialantropologi om svart arbete med titeln
"Illegal yet Licit”. En medarbetare, Adrienne Sörbom, utnämndes till docent i
Sociologi vid Stockholms universitet. Volymen på antalet medarbetare har
liksom under det senaste decenniet fortsatt vara stabil runt 35.
En viktig förändring var att vi behövde rekrytera två nya administratörer då
två långvariga medarbetare på de posterna behövde ersättas. Dessutom
lämnade Nils Brunsson sin professur vid Handelshögskolan till förmån för
en professur vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala. Han fortsatte
dock att vara verksam vid Score i samma omfattning som bland annat
ledamot i styrelsen, i ledningsgruppen och som ledare för Scores stora
forskningsprogram om organisering av marknader. Hans forskningsledande
ansvar vid Handelshögskolan övertogs av docent Staffan Furusten, tillika
Scores föreståndare.
En verksamhet som är tidskrävande men inte syns utåt annat än när
positiva besked lämnas, är det kontinuerliga arbete med ansökningar som
Scores medarbetare lägger mycket energi på. Ungefär två tredjedelar av vår
omsättning utgörs av externfinansierade projekt, vilket betyder att det är
viktigt att vi har bra processer internt för att arbeta med ansökningar. En
annan verksamhet som inte heller syns så mycket utåt är all tid
medarbetare ägnar åt att utveckla den tematiska forskningen på Score.
Detta sker i interna seminarier, interna konferenser, externa konferenser
och spontana diskussioner i den vardagliga arbetsmiljön.
Ytterligare en verksamhetsform är våra regelbundna seminarier varje
torsdag. Vid dessa förväntas alla forskare vid Score delta aktivt hela tiden,
doktorander i mån av tid och intresse. Normalt har seminarierna karaktären
av arbetsseminarier, där mer eller mindre färdiga idéer och publikationer
diskuteras. Många seminarier ägnas också åt temadiskussioner: om vad
teman ska innehålla och om vilka forskningsinsatser som kan utveckla de
olika temana. Vi har också en regelbunden extern seminarieverksamhet till
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vilken vi bjuder in forskare till att ge seminarier inom våra intresseområden,
dels för att få input till vår egen forskning, dels för att fungera som en
mötesplats för forskare och praktiker från andra institutioner/
organisationer än Score. Under 2010 ordnades 19 sådana seminarier
(bilaga B).
Mer synliga bevis på vår verksamhet är våra publikationer,
konferensrapporter och externa seminarier vi anordnar. Under året
publicerade Scoremedarbetare 41 artiklar och bokkapitel varav 15 artiklar i
tidskrifter. Därutöver publicerades 5 böcker varav 4 särskilt ska ses som
resultat av mångvetenskaplig tematisk samverkan på Score där pågående
mångvetenskapliga tematiska diskussioner på Score rapporteras i av
Scoreforskare redigerade volymer. Denna publikationsform är en viktig
komponent i det mångvetenskapliga samtalet på Score kring viktiga
skeenden i samhällsutvecklingen nationellt och internationellt. Genom att
löpande föra samtal kring olika teman, där vi också bjuder in forskare
utifrån, såväl nationellt som internationellt beroende på det aktuella temats
karaktär, blir den här typen av publikationer en projektövergripande
samverkansform där erfarenheter från enskilda projekt får en arena där
resultaten kan berika varandra och större frågor som inte ryms i det
enskilda projektet kan ställas och rapporteras.
Under året gavs också 10 Scorerapporter ut i vår egen rapportserie. Under
de senaste åren har denna publikationsform inte använts så mycket. Till en
del beror det på att vi jobbar med flera parallella projektöverskridande
bokprojekt och den typ av arbeten som tidigare publicerats i rapportserien
nu hittar andra vägar till publicering, men också på att konferensuppsatser,
som tidigare ofta publicerades i rapportserien, idag också i allt större
utsträckning finns tillgängliga på nätet. Tidigare var detta en
publikationsform främst för empiriska studier och något förädlade
konferensbidrag, men den har kommit lite i skymundan. Vi arbetar på att vår
rapportserie ska få en tydligare profil i det ökande utbud av
publikationsformer som finns tillgängliga idag.
Scoremedarbetare deltar aktivt och regelbundet i det internationella
forskningssamtalet även genom deltagande vid konferenser. 26
konferensbidrag finns listade i bilaga A under rubriken konferenspapper,
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men denna lista återspeglar inte det verkliga antalet deltagande av
Scoremedarbetare vid konferenser. Scoremedarbetare har alltså deltagit
vid fler konferenser än de som återfinns i listan. På denna punkt behöver vi
förbättra våra rutiner för rapportering.
En komplett förteckning över Scoremedarbetarnas publikationer under
2010 återfinns i bilaga A.
Det finns också flera andra viktiga arbetsmoment som Scores medarbetare
ägnar sig åt, som att vara opponenter vid disputationer och seminarier, ge
key-notes vid konferenser, vara inbjudna talare vid tillställningar i företag
eller andra organisationer, göra bedömningar på bidrag som skickas in till
konferenser, internationella tidskrifter och förlag samt svara på remisser
Score får förfrågningar att göra uttalanden om. Den här typen av uppdrag
sker kontinuerligt och ingår i det vardagliga arbetet för en forskare på
Score.
De flesta medarbetare på Score ägnar också betydande andel av sin tid åt
undervisning vid våra moderinstitutioner vid Stockholm universitet och
Handelshögskolan, men i några fall också vid Södertörns högskola och
Uppsala. Några gör det inom ramen för lektorat eller anställningar som
docenter och professorer, och andra i form av att de kontrakteras för vissa
kurser. Detta betyder att det är få av Scores medarbetare som uteslutande
ägnar sig åt forskning. Undervisning vid våra moderinstitutioner är också en
viktig kontaktyta för att upprätthålla och utveckla utbyten mellan
institutionen och Score. Undervisningen finansieras alltid av respektive
institution där den utförs. För att reglera det finansiella flödet mellan olika
kostnadsbärare sker ekonomiska transaktioner mellan Score och
moderinstitutionerna, eller de övriga institutioner där undervisning bedrivs.
All den verksamhet som bedrivs av Scores medarbetare möjliggörs genom
dels ett grundanslag om ca 6 miljoner kronor som skjuts till av
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, dels externa
forskningsmedel på drygt tre och en halv gånger det beloppet.
Grundanslaget har sitt ursprung i den särskilda satsning på Scores
forskningsområde som gjordes 1992, och som till en början betalades ut
direkt till Score från regeringen, men efter en tid ökades Stockholms
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universitets och därmed Samhällsvetenskapliga fakultetens budget med
motsvarande belopp. I tabellen nedan visas Scores samlade omsättning
räknat i kostnader för de senaste tre åren där en uppdelning sker mellan
den del av Scores omsättning som hänförs till HHS respektive SU. I HHSdelen räknas också levnadsomkostnader in för 4 stipendiater.
Som framgår av tabellen ligger omsättningen ganska stabilt kring 20
miljoner kronor per år, med en viss ökning för varje år. Viktigt att notera är
att denna nivå på omsättning 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. Viktigt att notera, när det gäller intäkter, är också
att HHS bidrag till Scores forskning minskat i och med att Nils Brunsson
lämnat sin professur på HHS vid halvårsskiftet och att ingen nyrekrytering
på anställningen skett. Detta påverkar inte kostnaderna på Score, de
kvarstår i och med att Nils Brunsson fortsatt är verksam här, men HHS
åtagande för en professur inom Scores forskningsområde har upphört,
vilket motsvarar ett stöd till Scores forskning som motsvarar ungefär en
och en halv miljon kronor. Eftersom Brunsson tillträtt en annan professur i
Uppsala drabbar detta inte Scores ekonomi, men Score vill verka för att
utrymme skapas vid HHS för ett förnyat åtagande för forskningsområdet
som motsvarar den tidigare professuren.
Scores omsättning 2008-2010
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

Scores projekt förvaltas i vissa fall via EFI vid Handelshögskolan och i andra
fall av Score. Var projektet hamnar beror i regel på var den enskilde
projektledaren har sin formella anställning. Scores omsättning består därför
av både EFI/HHS-delen och SU-delen. Att ungefär en fjärdedel av
omsättningen kan hänföras till HHS motsvarar ungefär andelen
företagsekonomer bland forskare verksamma vid Score (10 av 35-40).
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Ett typiskt år har vi haft ett tiotal anslag från en mängd olika
forskningsfinansierande organ. På de allra senaste åren har vi dock satsat
på att söka lite mer långsiktig finansiering för tematisk forskning via
utlysningar av satsningar på forskningsmiljöer och större forskningsprogram hos de större finansiärerna av samhällsvetenskaplig forskning –
Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och ett par andra statliga
forskningsråd.
Inför 2007 sökte vi exempelvis Riksbankens Jubileumsfonds s.k.
programstöd. Ansökan var en direkt vidareutveckling av vårt
forskningstema (startat år 2005) ”Att organisera marknader”. Arbetet på
ansökan involverade en mycket stor andel av Scores medarbetare och blev
också lyckosam. Från 2008 och sex år framåt har vi fått möjlighet att forska
på detta område för omkring 33 miljoner kronor, dvs. 5,7 miljoner kr per år –
eller i själva verket mer eftersom också andra ansökningar med nära
anknytning till det större programmet också givit positivt utslag (till
Handelsbankens forskningsstiftelser och till VR). Även de mindre projekten
påbörjades 2008. Verksamheten inom temat ”Att organisera marknader”
var under 2010 ett påtagligt inslag i Scores verksamhet. Efter en tid av
förstudier, avslutande av andra projekt och rekryteringar kunde arbetet
med programmet för första gången bedrivas i full skala i och med ingången
av 2010. Under året var ca 20 av Scores medarbete hel- eller
deltidsfinansierade från Riksbanksprogrammet.
Även om forskningen inom Scores tema, Att organisera marknader, var i full
gång och välfinansierad i flera år framåt så började vi under 2010 bli mer
aktiva i att dels blicka bortom Riksbanksanslaget, dels stärka förutsättningarna för forskning inom våra andra teman, och även mobilisera kraft för att
utveckling av nya angelägna teman. Under året mobiliserades därför kraft
för att utveckla våra tankar kring ”organisering av kunskap” som ett
framtida tema på Score.
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Organisation och personal
Score leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. Under 2010
verkade docent Staffan Furusten (företagsekonomi, HHS) som
föreståndare och docent Linda Soneryd (sociologi, SU) som biträdande.
Ordförande i Scores styrelse var professor Ulrika Mörth (statsvetenskap,
SU). Administrationen i övrigt bestod av Ann Loftsjö (ekonomi och
personal) som efterträddes av Sabina Pracic, och Gudrun Aquilonius (övrig
administration), där Olga Karlsson trädde in som vikarie för Gudrun under
större del av året.
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 2010 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 2010 utgjordes gruppen forskningsledare vid
Score av docent Linda Soneryd (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/
Företagsekonomiska 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 2010 framgår av bilaga E nedan.
Under 2010 har sammanlagt 38 personer arbetat vid Score. I bilaga C finns
närmare uppgifter om personalens fördelning med avseende på kön,
discipliner, tjänsteslag m.m. I det förstnämnda avseendet kan konstateras
att kvinnorna (21/38) fortsätter vara en ganska stor majoritet bland Scores
medarbetare men att andelen män ökat och en större jämställdhet därmed
uppnåtts.
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Bilaga A
Publikationer Score 2010
Artiklar och bokkapitel
Ahrne, Göran och Brunsson, Nils (2010). Organization outside
organizations: the significance of partial organization i Organization,
publicerad on-line september 2010 (publiceras i Organization
pappersutgåvan 2011).
Ahrne, Göran (2010). Intersektionalitet i Edling, Christoffer och Liljeros,
Fredrik (red.) Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social
skiktning, 146-164. Liber.
Andersson, Catrin (2010). Completed responsibility? Delegation,
organization and accountability in Swedish expert of military equipment i
Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.), Organizing
Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and
Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
Aspers, Patrik (2010). The Second Road to Phenomenological Sociology.
Society, 47:214-219.
Aspers, Patrik (2010). Using Design for Upgrading in the Fashion Industry.
The Journal of Economic Geography, 10, 2: 167-188.
Aspers, Patrik (2010). Alfred Marshall and the Concept of Class. American
Journal of Economics and Sociology, 69, 1:151-165.
Aspers, Patrik (2010). Relational Ontology: Being and Order out of
Heidegger’s Socioontology, pp. 257-272 i Relationale Soziologie: Zur
kulturellen Wende der Netzwerkforschung, S. Mützel and J. Fuhse (red.).
Wiesbaden: VS Verlag.
Aspers, Patrik (2010). Fashion Photography. Encyclopedia of Fashion.
Oxford: Berg.
Aspers, Patrik (2010) with Kohl, Sebastian,Economic theories of
Globalization. Pp. 42-61 in B. Turner (red.). Handbook of Globalization.
London: Routledge.
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Borglund, Tommy, Frostenson, Magnus och Windell, Karolina (2010).
Effekterna av Hållbarhetsrapportering. Näringsdepartementet.
Borglund, Tommy, Frostenson, Magnus och Windell, Karolina (2010).
Increasing responsibility through transparency?. Näringsdepartementet.
Boström, Magnus and Tamm Hallström, Kristina (2010). NGO power in
global social and environmental standard setting. Global Environmental
Politics. 10(4) 2010.
Brunsson, Nils (2010). L’organisation en dehors des organisations, ou
l’organisation incomplète (med Ahrne, Göran) i Libellio, vol 6, no 1, 2010.
Brunsson, Nils (2010). New Public Organizations: A Revivalist Movement i
Christensen, T. och Laegreid, P. (red.). The Ashgate Research Companion to
New Public Management. Farnham: Ashgate.
Casula Vifell, Åsa och Soneryd, Linda (2010). Organizing matters: how ‘the
social dimension’ gets lost in sustainability projects. Sustainable
development, DOI: 10.1002/sd.461.
Dahl, Matilda (2010). Rituals of Inquisition: European Commission
monitoring of accession processes. I Jacobsson, B. (red), The European
Union and the Baltic states. Changing forms of governance. Routledge.
Elam, Mark, Soneryd, Linda och Sundqvist, Göran (2010). Demonstrating
Nuclear Fuel Safety – Validating New Build: The Enduring Template of
Swedish Nuclear Waste Management. Journal of Integrative Environmental
Sciences, 7, 3: 197-210.
Engvall, Anders och Krohwinkel-Karlsson, Anna (2010). Alternativa
budgeteringsprinciper för en mer stabil utveckling av biståndsramen och
biståndsanslaget. Rapport till Utrikesdepartementet (UD/USTYR), juni
2010. (mimeo).
Erlandsson, Magnus (2010). Regelförenkling genom konsekvensanalyser.
Om kraven på EU:s medlemsländer att i förväg syna konsekvenser av nya
lagar och regler – och om Sveriges och andras efterlevnad och motstånd.
Rapport för SIEPS, Sieps 2010:1.
Fries, Liv ( 2010). Tinkering with Market Actors: How a Business
Association's Practices Contribute to Dual Agency”. I Araujo, L., Finch, J. och
Kjellberg, H. (red.). Reconnecting Marketing to Markets. Oxford: Oxford
University Press.
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Fries, Liv (2010). Från slutna rum till en gemensam fasad – En
intresseorganisation möter medialiseringen. I Strannegård, L. and Pallas, J.
(red.), Företag och Media. Liber.
Furusten, Staffan (2010). Public purchasing of complex services. Balancing
democratic and market values. I Sundström, Göran, Soneryd, Linda och
Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of
Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward
Elgar Publishing.
Jutterström, Mats (2010). Organisationsreformer: marknad och hierarki –
exemplet premiepensionsmarknaden. Stockholm: Tvärsnitt, nr 1, 2010.
Grafström, Maria och Windell, Karolina (2010). Nyhetsproduktion i det
sociala medielandskapet. I Strannegård, Lars och Pallas, Josef (red.).
Företag och medier. Malmö: Liber
Krohwinkel-Karlsson, Anna (2010). Projekten missar deadlines men det är
sällan deras fel. Tvärsnitt 3:10, s. 32-35.
Soneryd, Linda (2010). By a stretch of the imagination. Public involvement
in nuclear waste management. I Sundström, Göran, Soneryd, Linda och
Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of
Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward
Elgar Publishing.
Soneryd, Linda, Sundström, Göran and Furusten, Staffan (2010).
Democratic values and the organizing of actors in governance structures. I
Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing
Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and
Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
Strandqvist, Kristoffer (2010). Technology Transfer and the Making of the
Cold War Swedish Aircraft Industry: Project 1001 and the Opportunities
Created by British Disarmament. I Lundin, Per, Stenlås, Niklas och Gribbe,
Johan (red.). Science for Welfare and Warfare - Technology and State
Initiative in Cold War Sweden. Science History Publications.
Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (2010).
Democracy, governance and the problem of the modern actor. I Sundström,
Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy.
The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton,
MA, USA: Edward Elgar Publishing.
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Sundström, Göran (2010). In search of democracy. The process behind the
Swedish forest-sector objectives. I Sundström, Göran, Soneryd, Linda och
Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of
Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward
Elgar Publishing.
Sundström, Göran och Premfors, Rune (2010). Vem håller i rodret - 30 år
senare? I Möller, Tommy och Ruin, Olof (red.). En statsvetares olika sfärer.
Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys, 79-99.
Hjalmarson och Högberg.
Sörbom, Adrienne (2010). It is merely changing: An analysis of the concept
of individualization in relation to contemporary political participation. I
Amnå, Erik (red.). New Forms of Participation, Normative Implications.
Berlin: Nomos Verlag.
Sörbom, Adrienne (2010). Organizing participation: Establishing a
discourse of local democratic governance for young people in Sweden. I
Sundström, G, Soneryd, L. och Furusten, S. (red.). Organizing democracy,
The construction of Agency in practice. Cheltenham: Edward Elgar.
Sörbom, Adrienne (2010). Protest som politiskt engagemang: en analys av
den globala rättviserörelsen. I Ekman, J. och Linde, J. (red.). Politik, protest
och populism - deltagande på nya villkor. Malmö: Liber.
Sörbom, Adrienne (2010). Dubbla budskap och enkel solidaritet, Fronesis
nr 32-33, 2010.
Tamm Hallström, Kristina (2010). The use of democratic values in the ISO
26000 process on social responsibility. I Sundström, Göran, Soneryd, Linda
och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of
Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward
Elgar Publishing.
Tarschys, Daniel (2010). Government, governance, governmentality:
Political scientists in search of a discipline. Participation, vol. 34, no 1.
Tarschys, Daniel (2010). Social scientists in the corridors of power. World
Social Science Report 2010: Knowledge Divides. With Guy Lachapelle.
Unesco: World Social Science Council.
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Tarschys, Daniel (2010). Impulser hit, impulser dit. Några anteckningar från
gränslandet mellan statskunskap och politik. I Jerneck, Magnus och
Badersten, Björn (red.). Kontraster och nyanser: Svensk statsvetenskap i en
brytningstid. Statsvetenskaplig Tidskrift 112:5, 578-590.
Tarschys, Daniel (2010). Policy Metrics under Scrutiny: The Legacy of New
Public Management. Joas, Hans och Klein, Barbro (red.). The Benefit of
Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global
Social Science. Festschrift for Björn Wittrock on the Occasion of his 65th
Birthday, 33-50. Leiden och Boston: Brill, 2010.
Windell, Karolina (2010). CSR conferences as catwalks: the translation of
an idea. I Dobers, Peter (red.). CSR Challenges and Practices. Stockholm:
Santérus Academic Press Sweden.

Böcker
Boström, Magnus och Tamm Hallström, Kristina (2010). Transnational
Multi-Stakeholder Standardization. Organizing Fragile Non-State Authority.
Cheltenham, UK och Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
Brunsson, Nils (ed) (2010). Företagsekonomins frågor. Stockholm: SNS
förlag.
Grafström, M., Göthberg, P. och Windell, K. (2010). Ansvar. Malmö: Liber.
Sundström, Göran, Soneryd Linda och Furusten, Staffan (red.) (2010).
Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice.
Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
Aspers Patrik (2010). Orderly Fashion: The Sociology of Markets. Princeton:
Princeton University Press.
Mörth, Ulrika (2010). Democracy and Public-Private Partnerships in Global
Governance (ed. together with Malena Bexell). Basingstoke: Palgrave
MacMillian.
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Konferenspapper
Alexius, S och Pemer, F. (2010). “Undercover Standardization – challenging
an informal field order”. Paper presented at the DMO publication workshop,
Stockholm Sept 31-Oct 1st.
Alexius, S. (2010). “Responsibility for sale. Responsible gaming from
morality to commodity.” Paper presented at the ISA conference in
Gothenburg, RC02-panel “Market and morality”, July 18th.
Alexius, S. (2010). “Responsibility for sale. Commodification and
responsibilization in the Swedish gambling market”. Paper presented at the
conference Gambling, Entertainment and Finance, Visby September 24th.
Borglund, T., Frostenson, M. och Windell, K. (2010). “The Effects of
Sustainable Reporting”. Presenterad: 23nd EBEN Annual conference,
Trento, Italien.
Boström, Magnus och Tamm Hallström, Kristina (2010). “The fragile
authority of multi-stakeholder standard setting.” Paper discussed at the
SGIR conference in Stockholm, 9–11 September 2010, panel 38 “ReDiscovering International Organizations”.
Boström, Magnus och Tamm Hallström, Kristina (2010). ”The Fragile
Authority of Multi-Stakeholder Standard Setting”. Paper presented at the
international symposium ‘Governing through standards’, Copenhagen, 24–
26 February 2010.
Castillo, Daniel (2010). ”Från kollektiva gåvor till individuella mutor. Om
marknadsreformer som katalysator för korruption.” Statsvetenskapliga
förbundets årskonferens 2010 i Göteborg.
Dahl, Matilda (2010). “Making sense of the financial crisis: stories from the
field”. Paper presented at the ECPR joint sessions in Münster, Panel 16 New
Global Finance and the politics of the World Economic Crisis, March 2010.
Dahl, Matilda (2010). “Big banks and small states”. Paper presented at
workshop “After the Gold Rush” in Reyjkjavijk Faculty of Social Sciences,
May 2010.
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Dahl, Matilda (2010). “Big Banks and Small States: a crisis of information or
organization? The case of the Swedish banks and the financial markets in
the Baltic states”. Paper presented at EGOS 2010 Colloquium in Lisbon Sub
theme 44: From Old Repertories of Power and Contention at Work to New
Forms of Institutional Domination and (Un)Organized Contentions, Lisbon.
Dahl, Matilda (2010). “Organizing finance: The case of the Swedish banks in
the Baltic states”. Paper presented at SGIR 2010 in Stockholm 9-11
September 2010 Panel 31.4 The Baltic states: The East-European subprime?
Fries, L., Sjögren, E., Helgesson, C.F. (2010). ”Non-coherencies in the
ordering of markets.” 1st Interdisciplinary Market Workshop. Kämpasten,
June 4-5th 2010.
Grafström, M. och Windell, K. (2010). “Blurred Boundaries of Media: The
circulation of a Corporate News story on the Web.” Presented at the 26th
EGOS. Lissabon, Portugal.
Grafström, M. och Windell, K. (2010). “Contested institutional logics in field
of journalism.” Draft for article presented at seminar 18th of October 2010
at the Dep. of business studies, Uppsala university.
Grafström, M. och Windell, K. (2010). “The Role of Infomediaries: CSR in the
Business Press during 2000-2009.” Draft for article. Sent for review.
Gustavsson, Martin och Melldahl, Andreas (2010), ”The Formation of an
Artist Elite, 1938–2007. A Prosopographical Study of Social Origins,
Educational Investments, and Artistic Careers”. Konferenspapper
presenterat vid European Social Science History Conference, Ghent,
Belgien, 13–16 April 2010.
Ifflander, Henrik (2010). "Environmental Risk, Public Discourse and
Democracy". Konferenspapper presenterat på Sveriges sociologiförbunds
årsmöteskonferens Halmstad 11-12 mars 2010.
Jutterström, Mats (2010). "Likheter och skillnader mellan
managementidéer". Preliminärt bokkapitel ur "Företagsansvar - CSR som
managementidé" Jutterström och Norberg (red), Studentlitteratur 2011,
kommande). Företagsekonomi i Sveriges Ämneskonferens,
Linnéuniversitetet, 30/11 - 1/12, 2010.
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Nyqvist, Anette (2010). “Practices of a role model at the nexus of statecraft
and market-making. A study of the virtues and values at work in the
organization of financial markets - the example of Sweden’s First National
Pension Fund”. Paper presented at session: Markets, money, and mobilities:
transnational organizing at the 109th AAA meeting in New Orleans, USA,
November 17-21, 2010.
Nyqvist, Anette (2010). “Assemblages of value, and value conflicts”,
introductory discussion presented at the 1st Govemark network workshop:
Researching global actors between market and politics at Georgetown
University, Washington DC, October 21-22, 2010.
Nyqvist, Anette (2010). “Practices of a role model in the nexus of statecraft
and market-making”. Paper presented at session: Markets, money and
mobilities: transnational organizing at the 11th EASA Biennial Conference in
Maynooth, Ireland August 24-27, 2010.
Sörbom, Adrienne (2010). "Political Affairs - The World Economic Forum as
a global actor between market and politics – a theoretical perspective",
LAEMOS, Constructing and Disprupting Social Realities, Buenos Aires,
Argentina, 7-10 April 2010. Tillsammans med Christina Garsten.
Sörbom, Adrienne (2010). "Political Affairs - introduction to a research
agenda", The 1st Govemark network workshop “Researching global actors
between market and politics” Georgetown University, Washington DC
October 21-22, 2010. Tillsammans med Christina Garsten.
Sörbom, Adrienne (2010). "The Global Justice Movement in East and West:
Transnational political action and ideals of democracy" Tillsammans med
Magnus Wennerhag. XVII World Congress, International Sociological
Association, 11-17 juli, Gothenburgh Sweden.
Tamm Hallström, Kristina och Alexius, Susanna (2010). “Organizing value
plurality in social risk markets.” Paper presented at the Uppsala
Organization Seminar, Uppsala University, Sweden, 4 October 2010.
Tamm Hallström, Kristina och Boström, Magnus (2010). ”Power imbalances
and stakeholder categories in the multi-stakeholder organization.” Paper
presented at the DMO 24h Publication Workshop 30 September–1 October
2010, Tynningö, Sweden.
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Scores rapportserie

2010:1 Ardenfors, Matilda - Att smida tankar i tid av kris.
2010:2 Gustafsson, Ingrid - Tjänsteexport: från bistånd till marknad.
2010:3 Gustafsson, Ingrid - Alla dessa granskare: att granska, godkänna
och märka.
2010:4 Walter, Sabine - Hållbart företagande genom certifiering? GRI och
statliga bolag.
2010:5 Lidberg, Maria och Soneryd, Linda - Representationer av tid. En
studie av Power Pointbilder och slutförvar av kärnavfall.
2010:6 Wikberg, Erik - Omorganisering av apoteksmarknaden.
2010:7 Wikberg, Erik - Organisering av en ny marknad. En studie av den
svenska coachningsmarknaden.
2010:8 Soneryd, Linda och Hanna Sofia Johansson - See for yourself!
Enrolling the public in nuclear waste management.
2010:9 Walter, Sabine - Konsten att konstruera riktlinjer för ett hållbart
samhälle: Staten och GRI.
2010:10 Casula Vifell, Åsa och Sundström, Göran – ”Out of sight – out of
mind”. EU-recruitment of Swedish Civil Servants.
2010:11 Thedvall, Renita - The role of bureaucratisation in organising ‘fair’
markets: The case of the Fairtrade Labelling Organizations International
(FLO).
2010:12 Boström,Magnus - The challenges in achieving the "social"
dimension of sustainable development. The case of the Forest Stewardship
Council.
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Bilaga B
Externa seminarier Score 2010
28/1
Tobias Harding, Tema O, Linköpings universitet, presenterar sin pågående
forskning om demokrati inom folkbildande organisationer.
11/2
Maria Törnqvist, Sociologiska institutionen, SU, presenterar sin forskning
om tangomarknaden under titeln ”Omfamningarnas marknad. Tangoturism i
Buenos Aires.”.
25/2
Bino Catasús, professor i företagsekonomi, SU, om ”Ansvarets ekonomi”.
11/3
Jenny Lee, Tema Q Linköpings universitet, talar om sin forskning under
rubriken ”Saluhallen som arena för konstruktionen av gastronomisk
kompetens”.
25/3
Jan Löwstedt, professor i företagsekonomi, SU, ”Strategier och
förändringsmyter”.
15/4
Yuval Millo, Department of Accounting, Finance and Management,
University of Essex på temat: “Accounting for liquidity: The constitution and
the demise of the options maker”.
2/6
Veronika Tacke på temat ”Communicating and organising comparisons. A
research programme”.
3/6
Janne Flyghed, professor, och Magnus Hörnqvist, docent, Kriminologiska
institutionen, SU, "Reglering av marknader genom brottsbekämpning och
beskattning”.
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8/6
Bas Koene från Rotterdam School of Management presenterar sin
pågående forskning under rubriken ”Institutional experimentation and the
organization of markets”.
9/6
Alyson M. Cole och John Bowman från Queens College och City University
of New York, ”Do Working Women Oppress Other Women?: An Outsider’s
View of the Pigdebatt”.
9/9
Yuval Millo. Social Studies of Finance.
16/9
Christina Garsten, Renita Thedvall. Bokmanus: Arbetets marknad.
23/9
Patrik Aspers. Bokmanus: Markets.
14/10
Mikael Holmqvist and Christian Maravelias, Företagsekonomiska
institutionen, Stockholms universitet, Managing Healthy Organizations.
Worksite Health Promotion and the New Self-Management Paradigm.
28/10
Hanne Foss Hansen. Evaluering og evidens: Den systematiske kundskabs
betydning for praksis- og politikudvikling.
4/11
Jens Rydgren, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Radical
Right-wing Populism in Sweden: Still a Deviant Case?
11/11
Patrik Hall, Globala politiska studier, Malmö högskola.
Managementbyråkrati.
2/12
Mats Jutterström & Peter Norberg, HHS. Bokmanus: Företagsansvar – CSR
som managementidé.
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13/1
Laurent Thévenot. Governing by the objective: a critical analysis.
Samarrangemang med Sociologiska institutionen, SU.

Bilaga C
Personal 2010
Administration
Föreståndare: Staffan Furusten
Biträdande föreståndare: Linda Soneryd
Ekonomi- och personalhandläggare: Ann Loftsjö, ersattes under året av
Sabina Pracic
Administrativ koordinator: Gudrun Aquilonius, ersattes under året av Olga
Karlsson
Forskningsledare
Premfors, Rune, professor, statsvetenskap
Soneryd, Linda, docent, sociologi
Sundström, Göran, docent, statsvetenskap
Tamm Hallström, Kristina, docent, företagsekonomi
Forskare, doktorander och forskningsassistenter
Laila Abdallah, doktorand, socialantropologi
Ahrne, Göran, professor, sociologi
Alexius, Susanna, doktor, företagsekonomi
Andersson, Catrin, doktor, statsvetenskap
Aspers, Patrik, docent, sociologi
Viktoria Björk, forskningsassistent, statsvetenskap
Björklund Larsen, Lotta, doktor, socialantropologi
Brunsson, Nils, professor, företagsekonomi
Castillo, Daniel, doktor, sociologi
Dahl, Matilda, doktor, företagsekonomi
Erlandsson, Magnus, doktor, statsvetenskap
Gustafsson, Ingrid, forskningsassistent, statsvetenskap
Fries, Liv, doktorand, företagsekonomi
Furusten, Staffan, docent, företagsekonomi
Gustavsson, Martin, doktor, ekonomisk historia
Ifflander, Henrik, doktorand, sociologi
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Jutterström, Mats, doktor, företagsekonomi
Krohwinkel Karlsson, Anna, doktor, företagsekonomi
Lindholm, Kristina, doktor, genusvetenskap
Niemann, Cajsa, doktorand, statsvetenskap
Nyqvist, Anette, doktor, socialantropologi
Premfors, Rune, professor, statsvetenskap
Rosenström, Martin, doktorand, företagsekonomi
Soneryd, Linda, docent, 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
Ullström, Anna, doktorand, statsvetenskap
Walter, Sabine, forskningsassistent, sociologi
Waaranperä, Ulrika, forskningsassistent, statsvetenskap
Viktorin, Mattias, doktor, socialantropologi

Bilaga D
Scores styrelse 2010
Mörth, Ulrika, professor i statsvetenskap, SU (ordförande)
Brunsson, Nils, professor i företagsekonomi, HHS
Garsten, Christina, professor i socialantropologi, SU
Sörbom, Adrienne, docent i sociologi, SU
Tamm Hallström, Kristina, docent i företagsekonomi, HHS
Ullström, Anna, doktorand i statsvetenskap, SU
Premfors, Rune, professor i statsvetenskap
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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
Hopwood, Anthony G., University of Oxford
Lindgren, Håkan, Handelshögskolan i Stockholm
March, James, Stanford University
Meyer, John, Stanford University
Pedersen, Ove K., Copenhagen Business School
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