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Det mångvetenskapliga Score
Score, (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor/Stockholm Center
for Organizational Research) etablerades
1992 gemensamt av Stockholms universitet
(SU) och Handelshögskolan i Stockholm
(HHS) som ett resultat av att riksdagen
beslutat ställa medel till förfogande för inrättande av ett forskningscentrum med uppgift att organisera tematiskt koncentrerad
och mångvetenskaplig grundforskning avseende olika aspekter på styrning, organisation samt utvärdering av offentligt sektor.
Score är därmed det enda existerande organet för forskningssamverkan mellan SU och HHS. Organisatoriskt
sker denna samverkan 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. Allt sedan starten
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 samt att samarbeten
förekommit med Ekonomisk historia.
Framöver ser vi gärna mer systematiska samarbeten med fler ämnen på SU och fler
forskargrupper på HHS och även på andra
lärosäten. Sedan 1996 är vi samlokaliserade
i lokaler i Kräftriket och de senaste åren har
antalet forskare i genomsnitt legat runt 35 st.

Forskningsmiljön på Score är unik
nationellt men har några likvärdigheter internationellt. Samverkan pågår med flera av
dessa 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).
Vi har också en tradition av samverkan
med Rokkan-sentret i Bergen och Copenhagen Business School. 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. Från
och med 2008 stöds utbytet med CARR
av ett 3-årigt anslag från STINT och under våren 2009 fick vi ytterligare ett anslag
från STINT som gav möjligheten att även
inkludera CSO i fyra år framåt i samarbetet.
Vi vill därför framöver komplettera
dessa forskarsamarbeten med utbyten
med forskare även från andra lärosäten
både nationellt och internationellt.
Score grundades för att komplettera
den disciplinära forskningen om samhällets
utveckling och organisering med avseende
på styrning samt den offentliga sektorns
jämte närings- och civilsamhällets roller
och möjligheter i detta. Utgångspunkten
var att fungerande mötesplatser behövs där
disciplinspecifika definitioner, teorier, metoder och problem inte utgör hinder för
konstruktiv dialog och kunskapsutveckling.
Verksamheten vid Score har hittills varit viktig för kunskapsutvecklingen om hur samhället fungerar och styrs
genom att insikter från forskning inom
olika discipliner ges möjlighet att konstruktivt berika varandra. Därigenom bidrar
Scores forskning också till utvecklingen av
de mer disciplinära diskussionerna, men
även till utveckling av kunskap med betydande aktualitet och samhällsrelevans.

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 grundläggande teman enligt vilka forskningen vid Score organiseras och styrs
tillkommer efter grundliga och ofta tidskrävande diskussioner bland forskarna. De
tre teman som nu är aktuella har rubrikerna:
- Regelskapande och regelföljande (1998- )
- Demokrati och organisation
(2003- )
- Att organisera marknader
(2005- )
I denna verksamhetsberättelse har vi samlat
information om Scores aktiviteter under år
2009. Först ges en kortfattad överblick under
ett antal rubriker. Mer detaljerade uppgifter
återfinns därefter i en omfattande bilagedel.
Det gångna året i sammanfattning
Score hade vid ingången av 2009 varit verksamt i nära sjutton år. Även om det är en
viss omsättning bland medarbetarna, och
en variation i forskningens inriktning, så
skedde inga stora förändringar detta år
med avseende på personalsammansättningen, de grundläggande målen och arbetsformerna. För enskilda medarbetare kan
förstås ett givet år utgöra en milstolpe, exempelvis när någon av de på Score verksamma doktoranderna disputerar. Även
om vi inte har egen forskarutbildning så
har hos oss i alla år funnits ett tiotal eller
fler doktorander från olika discipliner. År
2009 disputerade således en av ”våra” doktorander: Daniel Castillo (sociologi, SU) på
en avhandling med titeln ”Statens förändrade gränser – en studie om sponsring,

korruption och relationer till marknaden”.
Publikationer är synliga bevis på vår
verksamhet. Mindre märkbart utåt, men
nästan lika tidskrävande är arbetet på forskningsansökningar. Scores verksamhet
möjliggörs genom dels ett grundanslag om
ca 6 miljoner kronor per år från den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, dels därtill s.k. externa
forskningsmedel på uppemot det tre eller
ibland nära fyrdubbla. Detta om man räknar in hela Scores verksamhet, dvs både den
del som förvaltas via Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Stockholms Universitet och
den som förvaltas via Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. 2008 var exempelvis den samlade omsättningen ca 21 miljoner kronor, varav 13,5
miljoner på SU. 2009 var motsvarande siffror
närmare 22 miljoner varav 15 miljoner på SU.
Scores omsättning 2008-2009
SU
HHS
Totalt
2008 13 500 000 7 500 000 21 000 000
2009 15 000 000 7 000 000 22 000 000
Viktigt att notera är att det är sällsynt att en
forskare på Score enbart ägnar sig åt forskning. Det vanliga är istället att de flesta
får en del av sin försörjning från undervisning vid våra moderinstitutioner, eller från samarbeten med andra lärosäten
i regionen, främst Södertörns Högskola.
Beroende på forskningspolitiska initiativ fördelas våra externa projekt på olika
sätt över åren. Ett typiskt år har vi haft ett
tiotal anslag från en mängd olika forskningsfinansierande organ.

Under de senaste åren har vi 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 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Inför 2007 sökte vi exempelvis Riksbankens
Jubileumfonds s.k. programstöd. Ansökan
var en direkt vidareutveckling av vårt forskningstema (startat år 2005) “Att organisera
markander”. Arbetet på ansökan involverade en mycket stor andel av Scores medarbetare och blev också lyckosam. Från 2008 och
sex år framåt har vi fått möjligheten att forska på detta område för omkring 33 miljoner
kronor, dvs. 5,7 miljoner kronor per år - eller
i själva verket mer eftersom också andra ansökningar med nära anknytning till det större prgrammet också givit positivt utslag (till
Handelsbankens forskningsstiftelser och till
VR). Även de mindre projekten påbörjades
2008. Temat “Att organisera marknader”
kommer som en följd att vara viktigt för
Scores forskning under de närmaste åren.
Även om möjlighet att påbörja omfattande forskning om marknaders organisering fanns i och med ingången av 2008
var det av praktiska sköl inte möjligt att dra
igång forskningen i programmet i full skala
direkt. Många av de forskare som var tänkt
att göra stora insatser i projektet var under

första året fortfarande bundna av andra
projekt och åtaganden, och nyrekryteringar
kunde inte göras i en hast. 2009 innebar att
några nyrekryterade kunde börja och dessutom kunde några tidigt påbörjade projekt inom programmet ta stora kliv framåt.
Vid slutet av 2009 var exempelvis ca
20 av Scores medarbete hel- eller deltidsfinansierade från Riksbanksprogrammet.
En konsekvens av denna mobilisering av
forskare till marknadsprogrammet var att
mindre energi detta år ägnades åt att söka
nya forskningsmedel. 2010 kommer därför
bli ett år då så många som möjligt frigörs
för att jobba inom marknadsprogrammet.
Forskningen inom Scores tema “Att organisera marknader” är alltså nu i fullgång och
välfinansierat i flera år framåt. Under 2010
måste vi emellertid vara mer aktiva för att
dels blicka bortom Riksbanksanslaget, dels
stärka förutsättningarna för forskning inom
våra andra teman, och även mobilisera kraft
för utveckling av nya angelägna teman.
Under hösten 2009 fattade exempelvis Scores styrelse ett beslut om att pröva
om “Organisering av kunskap” kan vara ett
kommande forskningstema på Score. En
verksamhet av den typ Score bedriver kan
aldrig slå sig till ro utan måste hela tiden
även vara inriktad på vad det är som sker
i samhället och på vilka sätt detta berör
den inriktning forskningen på Score har. Vi
måste således både jobba i nuet med den
forskning vi har fått finansiering för, men
även blicka framåt och mobilisera forskare
till att ägna uppmärksamhet åt morgondagens forskningsteman och forskningsfrågor.

Organisation och personal
Score leds av en föreståndare, en
biträdande föreståndare. Under 2009 verkade professor Rune Premfors (statsvetenskap, SU) respektive docent Staffan Furusten (företagsekonomi, HHS)
på dessa poster till och med februari.
Från och med mars övertog docent
Staffan Furusten posten som föreståndare
och docent Linda Soneryd (sociologi, SU)
trädde in som biträdande föreståndare. Rune
Premfors återick då till att till 75 % ägna sig
åt sin professur som är förlagd till Score och
25 % till forskningsledning vid Score. I och
med ingången av 2009 bytte också Score ordförande i styrelsen. Professor Nils Brunsson
(företagsekonomi, HHS), som varit ordförande i princip sedan Score bildades, trädde tillbaka till förmån för professor Ulrika
Mörth (statsvetenskap, SU), som efter några
års frånvaro därmed åter knutits till Score.
Nils Brunsson kvarstår dock i ledande position i och med att han fortsatt
kommer verka som en av sju ledamöter
i Score styrelse. Dessutom är han ytterst
ansvarig för forskningsprogrammet ”Att
organisera marknader”. I den egenskapen
ingår han även i Scores ledningsgrupp (se
nedan). Administrationen i övrigt bestod
av Ann Loftsjö (ekonomi och personal),
och Gudrun Aquilonius (hus och arbetsmiljö, IT och annan infrastruktur m.m.).
Score har en internt rekryterad sty-

relse om sju medlemmar, bestående av en
ordförande och fem andra Score-forskare,
samt en doktorand verksam vid Score. Styrelsens medlemmar under 2009 framgår
av bilaga A nedan. Scores styrelse utnämner ett antal forskare till forskningsledare.
Dessa har ett särskilt ansvar för att utveckla
den tematiska forskningen vid Score, inklusive uppgiften att skaffa nya forskningsmedel. Förordnandena ges på tre år i taget och
omfattar vanligen 25 procents tjänstgöring.
Under 2009 hade docent Staffan Furusten
ett sådant uppdrag fram till mars då han
tillträdde som föreståndare. Docent Linda
Soneryd tjänstgjorde som forskningsledare
hela året och vid halvårsskiftet tillträdde docent Göran Sundström (statsvetenskap, SU)
som ny forskningsledare. Rune Premfors,
som har sin professur förlagd till Score,
räknas också till forskningsledarna. Under
hösten beslutades också om att från och
med 2010 även anställa docent Kristina
Tamm Hallström (företagsekonomi, HHS)
som ny forskningsledare i tre år framåt.

Score leds av en föreståndare, en
biträdance föreståndare och fyra forskningsledare. Dessa utgör tillsammans
med styrelsens ordförande och ledningen
för marknadsprogrammet en ledningsgrupp som sammanträder regelbundet.
Till Score finns också ett Vetenskapligt Råd knutet, med både svenska
och utländska prominenta forskare som
medlemmar. Med relativt långa tidsmellanrum sammanträder detta vetenskapliga råd
för att diskutera verksamhetens inriktning
och kvaliteter vid Score. Medlemmarna
under år 2009 framgår av bilaga B nedan.
Under 2009 har sammanlagt 43 personer arbetat vid Score, de flesta hela året
(37), och några en del av året. I vissa fall var
man anställd i ett projekt under en begränsad tid, i andra fall handlade det om projekt
som tog slut eller att man valde att lämna
Score för att prova andra typer av anställningar. 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 fortsätter vara en ganska stor
majoritet bland de anställda på Score (29).
Av våra fem professorer är två kvinnor,
och av fem docenter är två kvinnor. Det är
alltså en jämnare fördelning mellan kvinnor
och män bland de högre positionerna, men
där med en omvänd övervikt till männen.
Disciplinernas representation bland
forskare och doktorander är ganska stabil
över åren: 2009 var statsvetarna flest (15),
därnäst kom företagsekonomerna (13), därefter sociologerna (7) och strax därefter socialantropologerna (6). Sista kategorin anställda är våra adminstratörer som 2009 var
två till antalet. Under året var fem professorer verksamma vid Score. Vi hade därutöver 5 docenter (varav en forskarassistent),
18 doktorer (varav en forskarassistent), sju
doktorander och fem forskningsassistenter.

Score har under 2009 också gjort
en ny erfarenhet på personalområdet i
och med att professor Göran Ahrne (sociologi, SU), som varit en ledande forskare och medarbetare på Score allt sedan
starten i början på 1990-talet gick i pension från sin professur på Sociologiska institutionen vid SU. Han fortsätter dock
vara verksam som forskare vid Score.
Tema och forskningsprojekt
Score bedriver tematiserad forskning med
inriktning på samhällets styrning- och organisation. För att beskriva och diskutera
(huvuddelen) av vår forskning, och för att
strukturera den kontinuerliga diskussionen om framtida flervetenskapliga forskningssatsningar använder vi begreppet
”teman”. Som nämndes inledningsvis är
dessa för närvarande (och under 2009) tre.
I korthet kan de beskrivas på följande sätt:
a)
Regelskapande och regelföljande: Detta
tema är det äldsta med start år 1998. Det handlar om studier av utbudet och spridningen
av föreställningar och regler om lämpliga sätt
att organisera samhället, liksom mottagandet av dem i enskilda organisationer. Särskild
uppmärksamhet ägnas nya och alternativa
former av regelsättande och deras relation
till den offentliga sektorns omvandling.
b)
Demokrati och organisation: Temat
startade 2003 och är allmänt inriktat på
studier av de demokratiska följderna av
utvecklingen mot ett samhälle präglat av
ökad komplexitet och där traditionella
hierarkier ersätts av nätverksorganisering. Ett särskilt intresse ägnas inom temat åt den deliberativa demokratins förekomst, möjligheter, fördelar och nackdelar.
c)

Att organisera marknader: Temat är vårt

nyaste och startade år 2005. Utgångspunkten
är vår tids många försök att medvetet organisera marknader. Stater gör det men också
exempelvis standardiseringsorganisationer,
frivilligorganisationer och branschorganisationer kan delta i skapandet och vårdandet
av marknader. Den grundläggande forskningsfrågan gäller vilka olika organiseringsformer som förekommer och vad som
förklarar variationen mellan dessa former.
Det första temat, “Regelskapande
och regelföljande”, har präglat mycket av
den verksamhet som bedrivits på Score
under en stor del av 00-talet. Detta betyder emellertid inte att forskning med tydlig
anknytning till temat upphört. Exempelvis kan konstateras att en stor mängd insikter och resultat vunna inom regeltemat
funnit vägen in i de båda andra temana.
Temat “Demokrati och organisation” är det minst homogena av de tre.
Inom dess ramar bedrivs exempelvis åtskillig ”traditionell” forskning om relationerna mellan politik och förvaltning, eller
demokrati och byråkrati. Det största enskilda projektet var under perioden 20032008 ett stort samarbetsprojekt mellan
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, Södertörns Högskola
och Score. Programmet finansierades av
Riksbankens Jubileumsfond och handlade om Regeringskansliets utveckling och
förändrade roll (”Reko”). Detta forskningsprogram upphörde i och med ingången
av 2009, men en hel del publicistisk verksamhet inom programmet fortsätter i flera
år framåt. En tydlig manifestation kommer
två avhandlingar i Statsvetenskap att bli.
Det färskaste temat, “Att organisera marknader”, var otvivelaktigt det mest
dynamiska under år 2009. Som nämnts
ovan skapade en framgångsrik ansökan till
RJ utomordentliga möjligheter att bedriva
forskning inom detta område med start

första januari 2008. En rad projekt påbörjades under 2009 om bland annat hur
”nya” marknader uppstår. Ett exempel på
ett sådant projekt är våra studier av den
framväxande coachingmarknaden. Det
pågår även projekt om certifieringens roll
i marknaders organisering samt vilken betydelse Lagen om offentlig upphandling,
och de marknadssituationer som propageras för där, får i samband med offentliga
organisationers inköp av tjänster av expertkaraktär. Även projekt som studerar ”gamla” marknaders organisering påbörjades. Ett
exempel är en studie av marknaden för rör.
Ett program inom programmet påbörjades
också med fokus på marknaders övervakning och särskilt statens engagemang i detta.
Score har också en lång tradition av olika
former av samarbete med andra institutioner och lärosäten. Under 2008 resulterade
sådana kontakter i ett samarbetsprogram
med CARR (Centre for Risk and Regulation) vid London School of Economics
finansierat av STINT som ska löpa mellan
september 2008 och oktober 2011. Under
2009 kunde vi även ansluta CSO (Centre de Sociologies des Organisasion) vid
CNRS/Science Po i Paris till detta samarbete genom ett kompletterande anslag från
STINT. Denna del av programmet ska löpa
mellan juli 2009 och juni 2014. Båda programmen har liknande profil och knyter väl
an till Scores existerande teman, men även
till diskussioner om kommande tematisk
forskning på Score. Mer precist är STINTsamarbetet uppbyggt kring följande teman;
(1) Kontrollstaten, hur staten utför kontroll
och övervakning i olika verksamhetsområden. (2) Skapande av marknadsbeteende.
(3) Hur marknadsaktörers beteende skapas
och hur myndigheter bidrar till marknaders
organisering. (4) Organiseringen av kunskapsproduktion och kunskapsspridning.
För en mer detaljerad bild av den for-

skning som under år 2009 bedrevs vid Score hänvisas till Scores hemsida (www.score.su.se).
Publikationer
I Scores publikationslista för 2009 återfinns fyrtioen nummer. Antalet böcker med Score-medarbetare som ensam- eller medförfattare var detta år sex. Den största kategorin, Artiklar,
utgör tjugotre, och omfattar alster i både tidskrifter och antologier. I vår egen rapportserie
publicerades tolv alster under 2009.
Jämför vi antalet publikationer med förra årets produktion faller vi ut ganska lika, med en
liknande fördelning mellan olika publikationsformer. En fullständig förteckning över Scoremedarbetarnas publikationer under 2009 återfinns i bilaga D.

Seminarieverksamhet m m
Torsdagsseminarierna är Scores viktigaste institution. Alla forskare förväntas
deltaga aktivt, doktorander i mån av tid och
intresse. För våra medarbetare, som ju alla
har sin bakgrund i en särskild disciplin, kan
seminarierna bland annat betraktas som en
djup och utsträckt skolning i ”de andra disciplinerna”. Vanligtvis finns en tydlig koppling mellan olika projekt i såväl empiriskt
fokus, teoretiska angreppssätt samt metod,
även om det blir olika ingångar beroende på
disciplinär utgångspunkt. Detta bidrar till
både variation, kombinationer och utmaning av gränser, vilket ständigt är en utmaning
till att tänka nytt. 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.
Regelbundet, ungefär varannan vecka, görs torsdagsseminarierna till öppna
seminarier. Nästan alltid handlar det om
seminarier med externa gäster vars forskning på olika sätt är relaterad till den forskning som bedrivs på Score. Seminariet annonseras då på vår hemsida och en särskild
inbjudan skickas till ett stort antal mottagare. Listan på de öppna seminarierna under 2009 återfinns i bilaga E nedan.

En särskild ”seminarieserie” utgörs
av det vi kallar Score Lectures on Organization. En gång per år inbjuds en internationellt framstående person inom vårt forskningsfält att ge en föreläsning i Scores
regi. Vi gör då särskilda ansträngningar att
göra föreläsningen så intressant som möjligt
för kollegor inom våra respektive ämnen
vid våra moderinstitutioner men givetvis
även andra institutioner och lärosäten. Den
17 december 2009 hölls en välbesökt Scoreföreläsning denna gång i Handelshögskolans lokaler, av Professor Barbara Czarniawska från GRI vid Handelshögskolan i
Göteborg. Titeln var ”Goin back in order
to go forward: On studying organizing in
action nets”.
En tredje seminarieform är våra så
kallade bokseminarier. När Score-medarbetare publicerat nya böcker anordnar vi sedan 2006 ofta ett särskilt öppet seminarium
med efterföljande mottagning för denna begivenhet. Särskilda kommentatorer inbjuds,
antingen forskare eller så kallade praktiker
eller bådadera. Under 2009 arrangerades ett
sådant bokseminarium kring två nya böcker, en med Christina Garsten och Magnus
Boström som redaktörer och en med Christina Garsten och Monica Lind de Montoya
som redaktörer. Kommentator var i båda
fallen professor Tor Hernes, Copenhagen
Business School och BI i Oslo. Av bilaga F
nedan framgår vilka böcker det gällde.

Ibland arrangerar vi också särskilda konferenser eller workshops på Score, i regel i anknytning till verksamheten inom något av våra forskningsteman. Vi gör detta regelbundet internt, antingen i Scores lokaler eller på
annan lämplig plats. Under 2009 bjöd vi också, i samarbete med CARR,
in till en workshop vid London School of Economics på temat ”Organizing to creating and shaping markets”
Samarbete
Score har flera typer av samarbeten. Enskilda forskare har egna nätverk, särskilt
kanske inom sin egen disciplin och/eller sin
forskningspecialitet. Forskarna på Score är
för det mesta ”dubbelanknutna”, dvs. de är
engagerade både på Score och på en ämnesinstitution, även om utvecklingen inom
akademin de senaste åren försvårat detta.
Det har blivit svårare för yngre forskare att både få forskningsmedel och att få
anställning vid en av Scores ”moderinstitutioner” vid HHS och SU. Eftersom en stabil förankring inom akademin är en viktig
förutsättning för långsiktighet i forskningen
har därför scoreforskare kommit att utveckla liknande samarbeten med andra lärosäten
i närregionen. I särskild grad har detta skett
med Södertörns högskola – där det under
de senaste åren funnits nära ett dussin tidigare eller fortfarande Score-anställda. Även
med Uppsala universitet finns band av detta
slag. På längre sikt är det dock vår förhoppning att engagemang på Score i allt högre
grad kan kombineras med lektorat eller
motsvarande på våra moderinstitutioner.
En komplikation som blir allt mer
påtaglig för Score och de flesta andra forskningsintensiva organisationer är att de
skärpta LAS reglerna som inrättades 2008
nu får konsekvenser i full skala. De flesta
forskningsprojekt löper på tre år, men LAS
reglerna säger att individer blir tillsvidare
anställda om de är anställda på samma ställe
i mer än två år under en femårsperiod. Tank-

en med att skapa större trygghet för den
enskilde är givetvis god, men förutsättningarna för att bygga forskningsmiljöer där
forskare är knutna till en och samma forskningsorganisation under en hel projekttid, har komplicerats. Det är en stor utmaning för universitets- och högskolevärlden att
hantera detta. Score har emellertid, genom
samarbetet mellan två lärosäten, goda möjligheter att erbjuda möjligheter för forskare
att ändå tillhöra samma forskningsmiljö under åtminstonde en hel projekttid.
Utöver ett mycket omfattande samarbete som sker på individuell nivå, inklusive det som följer av medarbetarnas dubbelanknytning, har Score länge sökt utveckla
och främja ett mer ”institutionellt” samarbete. Som nämnts ovan har Score, exempelvis, sedan några år aktiva utbyten med
två internationella forskningsmiljöer som är
av särskilt intresse för oss, CARR (Center
for Advanced Research on Risk and Regulation) vid London School of Economics
och CSO (Centre de Sociologie des Organisations) vid CNRS/Ecole des sciences
politiques i Paris. Det samarbete vi eftersträvar med dessa båda miljöer siktar till
ett direkt projektsamarbete, gemensamma
konferenser och workshops, liksom ett omfattande forskarutbyte. Som påpekats ovan
finns från 2008 till 2014 en ekonomisk grund för detta samarbete tack vare två anslag
från STINT (med Linda Soneryd respektive
Christina Garsten som ansvariga).
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24-25/9 Workshop i samarbete med Carr, London School of Economics and Political Sciences, finansierad av STINT: “Regulating risk and organizing markets: Market functioning
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