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VÄLKOMMEN!



• 10-årig satsning, flera områden (2017˗2026)

• forskningens medverkan i att möta samhällsutmaningar

• följs upp och revideras längs vägen

Vad är nationella forskningsprogram?



Programmet ska:

• skapa samverkan,

• skapa synergier,

• koordinera aktiviteter,

• komplettera forskningssatsningar, 

• knyta samman forskning och 

utbildning,

• utgöra länk till internationella

forskningsprogram,



Det här vill regeringen



Programmet ska:

• bidra till långsiktig planering av

forskningsinfrastruktur,

• bidra till att ökat genomslag,

• bidra till jämställdhet,

• stödja forskning om migrationens

och integrationens alla aspekter

samt om förutsättningarna för att

skapa inkluderande och 

demokratiska samhällen.



Så arbetar vi just nu

Med hjälp av programkommitté, referensgrupp och ämnesråd

• lägger vi upp arbetet,

• tar fram en strategisk forskningsagenda,

• samarbetar med NordForsk,

• finansierar forskningsprojekt 2017, 

• planerar för utlysning av forskningsmiljöbidrag 2018.



Vi behöver era inspel!

• Vilka är de viktigaste utmaningarna inom 

migration och integration?

• Vilken forskning behövs särskilt?

• Hur kan forskningen komma till användning? 



DEN STRATEGISKA 

FORSKNINGSAGENDAN

Fil.dr Gustav Hansson (Vetenskapsrådet) 

Docent Per Strömblad (Linnéuniversitetet) 



Den strategiska forskningsagendan

• Det nationella forskningsprogrammet ska drivas utifrån 

en koordinerande och strategisk forskningsagenda

• Syftet med den strategiska forskningsagendan är att 

utreda och analysera hur det nationella 

forskningsprogrammet inom migration och integration 

bör utformas

• Forskningsagendan ska regelbundet uppdateras



Arbete och kvalitetssäkring

• Den strategiska forskningsagendan författas av 

Vetenskapsrådet och Docent Per Strömblad (avseende 

forskningsöversikt)

• Vetenskapsrådet ansvarar för innehåll och slutsatser

• Kvalitetssäkring:

• Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

• Programkommitté (Delmi, Forte, Formas, 
Migrationsverket och Sida)

• Referensgrupp (Forskare)

• Dialogmöte (Praktiker och forskare)

• Öppen konsultation (Praktiker, forskare och allmänhet)



Frågor som ska besvaras

Hur bör det nationella forskningsprogrammet inom 

migration och integration utformas?

a) Vilka är de viktigaste utmaningarna inom migration och 

integration, idag och i framtiden?

b) Vilken forskning på området bedrivs och vilka 

kunskapsluckor finns?

c) Vilka andra satsningar på området finns och hur kan 

synergier med programmet skapas?

d) Vilka olika typer av stöd finns och vilka är av störst nytta för 

programmet?



Viktiga frågor för er idag

a) Vilka är de viktigaste utmaningarna inom migration och 

integration, idag och i framtiden?

i relation till…

b)   Vilken forskning på området bedrivs och vilka 

kunskapsluckor finns?



Kartläggning av forskning

• Kunskapsproduktion: vilken forskning bedrivs...?

• Kunskapsluckor: vilka forskningsbehov identifieras…?



Metod

• Kunskapsproduktion: vilken forskning bedrivs?

Var hittar vi forskarna, respektive forskningen...?

• Kunskapsluckor: vilka forskningsbehov identifieras?

Vem kan uttala sig om detta, och på vilka grunder...?





Metod

Överväganden

• Forskningens olika discipliner

• Forskningens kanaler

• Forskningens geografi 

Möjligheter

Nödvändig avgränsning i tid och rum

…men möjlighet att relatera till

1) global utblick via internationella publikationer

2) tidigare insamlade röster från nordiska forskare



Kartläggning – några observationer

• Forskningsmiljöer i Sverige

Vad studerar forskarna i dessa miljöer…?

• Forskningsdatabaser – innehåll 2016

Vad har forskarna publicerat…? 

• Internationella vetenskapliga tidskrifter

Urval utifrån tema, räckvidd och betydelse



Kartläggning – några observationer

DiVA och kompletterande databaser 2016:

• Träffar ”migration”, vetenskapliga publikationer: 790

• Träffar ”integration”, vetenskapliga publikationer: 848



Kartläggning – några observationer

Internationella vetenskapliga tidskrifter i urval:

• International Migration Review

• Journal of Ethnic and Migration Studies

• Ethnic and Racial Studies

• International Migration



Kartläggning – några observationer

Tematisering – ett alternativ:

Migration

- Orsaker

- Processer

- Konsekvenser

- Reglering

Integration

- Inkludering/exkludering  

i olika samhällssfärer 

- Reglering

- Attityd/Erfarenhet/Identitet



Kartläggning – några observationer

Tematisering – ett mer komprimerat alternativ:

• Internationell migration: orsaker och konsekvenser

• Politik och reglering

• Arbetsmarknad och bostadsmarknad

• Offentliga institutioner och välfärd

• Media och kultur



Framtida forskningsbehov?

Källa: Nordforsk ”Nordic Migration and Integration research: Overview and Future Prospects”. Policy paper 3/2017

Vilka teman ska fokuseras i forskning om migration och integration i 

framtiden – enligt nordiska forskare? 
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1) Integration

2) Flyktingströmmar* 

3) Arbetsmarknad

4) Statlig styrning och regelverk

5) Diskriminering och rasism* 

6) Metodologi* 

7) Familj och generation

8) Genus och sexualitet

9) Utbildning

10) Hälsa och välbefinnande*

* Ökat intresse i relation till 

forskning idag


