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AMER: Historik och bakgrund 

Växjö universitet beslöt under år 2000 att en betydande del av 
tillväxten i de då snabbt ökande forskningsmedlen vid VXU 
skulle riktas in mot ett antal mera avgränsade fält, problem och 
frågor.1 Bakgrunden var den då förhärskande universitetspoli-
tiska och forskningspolitiska ideologin i Sverige. De nya univer-
siteten och de mindre högskolorna fick det tydliga rådet, för att 
inte säga uppdraget, att profilera sig tydligare för att kunna 
konkurrera om studenter och forskningsmedel. Som små mil-
jöer kunde de inte på allvar ha ambitionen att bli fullständiga 
och heltäckande universitet. Det var och är i grunden en rimlig 
hållning. De flesta ämnesmiljöer vid ett mindre universitet som 
VXU är, tagna för sig, små. I många fall är de för små för att i 
förnäm avskildhet kunna utveckla en fruktbar forsknings- och 
forskarutbildningsmiljö. Genom att kanalisera en del av de 
ökade forskningsmedlen till att skapa samarbetsarenor för fors-
kare från olika ämnen, miljöer och fakulteter skulle nya speci-
fika tyngdpunkter och tillväxtområden kunna växa fram. Ton-
vikten låg här på att samla resurser (i standardfallet från flera 
olika ämnen och institutioner) och att därigenom utveckla per-
sonellt och ämnesmässigt starkare miljöer som samtidigt kunde 
förväntas få en ”competetive edge” i konkurrensen om forsk-
ningsmedel. Det flervetenskapliga samarbetet skulle, antogs 
det, kunna leda till fruktbara ”tvärvetenskapliga” forskningsmil-
jöer. Vidare fanns förhoppningen att dessa miljöer – eller profi-
ler som blev det namn som VXU valde för att beteckna sats-
ningen – skulle kunna dra in externa forskningsmedel. 
 
De nya profilerna skulle finansieras inom ramen för de gene-
rella fakultetsanslagen. Det var VXU som självt utformade sin 
profilsatsning. Inriktningen på de olika profiler som kom till var 
frukten av en universitetspolitisk strategi, organiserad av och 

                                                 
1 Texten skrevs som en självvärdering i december 2006 - januari 2007. 
Eftersom jag var utsedd som samordnare för AMER vid den tidpunkten 
då självvärderingen skulle skrivas, föll uppgiften på mig. 
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framförhandlad av ledningen och kodifierad av universitetssty-
relsen. externa forskningsmedel till Växjö universitet.  
 
Det var kombinationen av flervetenskapligt samarbete inom av-
gränsade områden och fält, en lite vagare uttryckt tvärveten-
skaplig ambition och den lockade tanken på externa forsk-
ningsmedel som bildade grunden för den stora satsning som 
VXU gjorde på sina forskningsprofiler fr.o.m. 1 april 2001. 
Forskningsprofilen AMER (”Arbetsmarknad, Migration och Et-
niska Relationer”) var en av de profiler som fick stöd från 
1.4.2001. 
 
AMERs sammansättning och mandat från 2001 och framåt 
 
Den grupp som sökte om att bilda AMER bestod av represen-
tanter för fyra ämnen och fyra institutioner. Det var national-
ekonomi (Jan Ekberg), vårdvetenskap (Katarina Hjelm), histo-
ria (Lars Olsson) och sociologi (Gunnar Olofsson). Från början 
var det entydigt ett samarbete mellan dessa fyra äm-
nen/institutioner/personer. De fyra ansökarna kom att från 
början utgöra en ledningsgrupp. Från år 2002-2003 hängdes 
ett stöd till den nationalekonomiska forskargruppen CAFO från 
VXU på som ett särskilt specificerat tillägg till AMERs budget. 
Detsamma gällde för ett specificerat stöd från VXU till forsk-
ning med anknytning till Svenska emigrantinstitutet (SEI) som 
formellt också kanaliserades genom AMERs budget. I en del av 
perioden utökades också ledningsgruppen med en representant 
från CAFO. 
 
De fyra olika ämnen och miljöer som ingick hade från början 
olika inriktning på sin forskning kring migration och invandring 
och hade olika lång erfarenhet och bredd i sina respektive mil-
jöer. De olika personerna och ämnena hade sedan en tid tillbaka 
arbetat tillsammans inom ramen för Samarbetsrådet för migrat-
ionsforskning, ett samarbetsorgan mellan Växjö Högskola (se-
nare VXU) och Svenska emigrantinstitutet. Forskningsmässigt 
fanns det ett antal beröringspunkter mellan de olika ämnena 
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och forskarna. Vi såg alla en poäng att vi kunde samverka på 
olika sätt kring forskningen i profilens tema.   
 
Discipliner och forskningsprofiler 
 
VXU formulerade en strategi för sambandet mellan forskning 
och forskarutbildning enligt devisen ”forskarutbildningen inom 
ramen för de existerande disciplinerna, forskning i ämnesöver-
gripande teman”. Hur skulle detta förenas? En idé var att kurser 
och seminarier skulle förena och binda ihop både forskare och 
doktorander från olika ämnen. Vidare att forskare från olika 
ämnen skulle kunna söka forskningsmedel tillsammans. Ett val 
som tidigt gjordes från VXUs sida var att påpeka att doktoran-
der inom olika ämnen – oavsett om de var finansierade av pro-
filmedel eller fakultetsmedel – skulle vara samlade organisato-
riskt, ifråga om forskarutbildning och även rent geografiskt. 
 
VXU valde en ”mjuk” form för flervetenskapligt samarbete, med 
stor vikt lagd vid disciplinärt orienterad forskarutbildning. VXU 
valde inte Linköpings modell med TEMA-forskning, dvs. där 
doktorander antas inom ett tema (Vatten, Barn, Teknik och 
social förändring Etnicitet etc.). Man valde inte att satsa på fält 
med ambitionen att bygga upp, av inriktning och finansiering 
genererade nya discipliner (av typen American studies, inter-
mediala studier, gender studies, cultural studies). VXUs policy 
stakade ut en annan väg för forskningssamarbetet inom AMER 
än en väg fram mot en ny disciplin (av typen IMER eller etniska 
studier).  
 
Tomas Hammar har i olika sammanhang beskrivit och analyse-
rat vad den institutionella ramen för ”invandrarforskningen” 
har betytt för dess omfång, kvalitet, innehåll och genomomslag. 
För Hammar är det fråga om hur man skall få ett samhälleligt 
centralt problem – i detta fall invandringen – som finns i mar-
ginalen av många olika discipliner att bli ett väl och gott befors-
kat område. Hur skall man skapa nytt fokus för forskningen, 
hur skall man stimulera forskare att ta sig an centrala samhälle-
liga problem även om de inte är i fokus för olika discipliners in-
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terna prioriteringar och prestigeordningar? Här kan då riktade 
stöd och riktade institutionella satsningar vara en väg. Men 
Hammar visar att om satsningarna inte förblir långvariga och 
de olika disciplinernas fokus inte ändrar sig ganska snabbt för 
att ge plats åt det nya området, så finns det hos unga forskare av 
goda karriärskäl en tendens att successivt rinna tillbaka till di-
sciplinernas definierade kärnområden och bort från av externa 
och kortvariga satsningar främjade forskningsteman.2  Ham--
mars dystra prognos för denna typ av framprovocerad tvärve-
tenskaplighet var att ”I brist på vatten dör plantan…”. Dvs. såd-
ana disciplinöverskridande satsningar behöver kontinuerligt 
stöd. 
 
Å andra sidan kan man med god vetenskapshistorisk grund 
hävda att nya forskningsfält och discipliner uppstår, nya 
subspecialiteter växer fram medan andra områden marginali-
seras. De olika vetenskapernas frågeställningar, tillåtna studie-
objekt, teorier, metoder och tekniker förändras ganska raskt. 
Samtidigt har en rad nya discipliner upprättats de sista 40 åren 
i det svenska universitetssystemet. Sociologin har som ”etable-
rad” disciplin lite drygt 60 år som självständigt ämne (disciplin) 
i Sverige medan vårdvetenskapen etablerats sedan mitten av 
1990-talet.  
 
I och med Linköpings universitets uppbyggnad av IMER-temat 
temat invandring/migration är det inte bara ett forskningsfält 
inom olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen 
utan nu också en sig särskiljande disciplin. TEMA E i Linköping 
definierar i sin studieplan forskarutbildningens inriktning på 
följande vis: 
 

                                                 
2 Tomas Hammar, ” Konsten att ligga på tvären vid universitetet. Tankar 
om den multietniska forskningens villkor ” ss. 11-28 i Migrration och 
mångtald. Essäer om kulturkontakt och minoritetsfrågor tillägnade 
Harald Runblom, Centrum för multietnisk forskning. Uppsala 1999. Se 
också Tomas Hammar, Om IMER under 30 år. En översikt över svensk 
forskning inom internationell migration och etniska relationer (Social-
vetenskapliga Forskningsrådet, Stockholm 1994). 
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Etnicitetsstudier är med nödvändighet mång- och 
tvärvetenskapliga, och forskning och utbildning på 
Temat strävar efter att anlägga ett tvärvetenskapligt 
arbetssätt och integrera kunskaper, teorier och meto-
der från i första hand samhällsvetenskap och human-
istisk vetenskap. 3 

 
I en första etableringsfas klär sig nya forskarutbildningsfält och 
protodiscipliner i en mång-, tvär-, eller flervetenskaplig kappa. 
Förvandlingen av det nya ämnet från att se sig som ett mångve-
tenskapligt fält till att definiera sig som en egen disciplin går 
som regel vägen via den första generationen av ämnets ”egna” 
doktorander och inträder när dessa så småningom får ställning 
som ämnesbärare och professorer.4   
 
Kravet i Växjö på att forskarutbildningen skulle ske i ämnen 
gjorde det inte möjligt att använda profilsatsningen som tram-
polin för ett nytt disciplinärt projekt. Nu var det inte heller nå-
gon i den grupp som verkade inom AMER som önskade detta 
eller syftade mot detta. Denna policy från VXUs sida har sanno-
likt tills vidare också blockerat andra sådana ambitioner inom 
HUMSAM-området. 
 
Forskningsprofilernas uppdrag definierades från början dubbelt 
– att dels rekrytera doktorander som skulle lägga sina avhand-
                                                 
3 Studieplan för forskarutbildningen vid Tema Etnicitet (Ethnicity Stu-
dies). Fastställd av Filosofiska fakultetsnämnden 1999-03-23, reviderad 
av forskarutbildningsnämnden 2000-06-16 
4 Här har Thomas Brante i två arbeten från 1988 respektive 2003 gett en 
intressant skildring av hur en sådan process, dvs. övergången från flerve-
tenskapligt fält till ett ämne med disciplinära ambitioner går till.  Se 
Thomas Brante, ”Konsolideringen av nya vetenskapliga fält – exemplet 
forskning i socialt arbete” i Socialt arbete. En nationell genomlysning av 
ämnet. FAS och Högskoleverket 2003: 16 R; och Thomas Brante, ”Kon-
stitueringen av nya vetenskapliga fält - exemplet forskning om socialt ar-
bete”, Sociologisk forskning nr 2 1988. Huruvida en sådan process kan 
komma ske inom IMER- eller Etnicitetsområdet är osäkert. Det som talar 
mot är att det inte finns en yrkeskårs professionsambitioner att knyta di-
sciplinbildandet till.  
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lingsprojekt inom forskningsprofilens område och samtidigt 
vara fast förankrade i respektive ämne, att stimulera seniorfors-
kare att fortsätta eller nyorientera sin forskning mot profilens 
tema samt att profilerna skulle stimulera till forskningsansök-
ningar riktade till råd och fonder.5   
 
Universitetsledningens forskningspolitiska ambitioner gick 
dock längre än vad de praktiska beslut man fattade egentligen 
inbjöd till. Det fanns från början tydligt uttryckta mål om att 
profilerna skulle främja ett tvärvetenskapligt samarbete, och att 
just inriktningen på tvärvetenskap skulle vara en viktig väg 
framåt för forskningen och forskningspolitiken vid VXU, 
 
Tvärvetenskap eller flervetenskap? 
 
Det finns en omfattande diskussion av förhållandet mellan di-
scipliner och fler- och tvärvetenskap6. Det finns olika nivåer i 
den grad i vilken forskare i olika forskningsprogram och olika 
forskningsmiljöer går utöver sina disciplingränser. Målet för 
samarbetet kan vara   
 

a) att tillämpa respektive vetenskaps teorier och metoder på 
ett gemensamt fält 

b) att lösa ett konkret gemensamt problem 

                                                 
5 För tillämpade ämnen fanns också en uppmaning att knyta an till po-
tentiella finansiärer inom företag, förvaltning, skola, socialtjänst mm. 
6  För några exempel se Julie Thompson Klein,  “Conceptual Vocabu-
lary of Interdisciplinary Science”  ss. 3-24  I Peter Weingart & Nico 
Stehr,  (red.)  Practising Interdisciplinarity University of Toronto 
press Toronto Buttalo London 2000: Weingart , P.  “Interdisciplinari-
ty: The Paradoxical Discourse” 25- 41 Weingart, Peter & Stehr, Nico 
(red.)  Practising Interdisciplinarity, University of Toronto press,  To-
ronto Buttalo London 2000: Lattuca, Lisa R. , Creating Interdiscipli-
narity. Interdisciplinary Research and Teaching among College and 
University Faculty. 2001 Vanderbilt University Press Nashville. Mer 
generellt kan vi hänvisa till Gibbons m.fl. diskussion om ”Mode 2” som 
ny form för kunskapsproduktionen vid universitet och forskningsin-
stitutioner. Gibbons m fl The New Production of Knowledge (London 
1994). 
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c) använda ett gemensamt datamaterial i forskningen 
d) att låna grepp, teorier och metoder från varandra för att 

lösa problemen inom sin egen disciplins ram 
e) att utveckla  gemensamma teorier, begrepp och metoder 
f) att lägga grunden till en ny gemensam teoretisk vokabulär 

och metodisk repertoar 
g) att lägga grunden till ett nytt, avgränsat forskningsfält 
h) att lägga grunden till ny (proto)disciplin 
i) att också skapa eller till et nytt sammanhang importera en 

disciplin etablerat på annat håll) 
 
Samverkan kan således sträcka sig alltifrån ett samarbete i pa-
rallella spår över en intim samverkan kring konkreta problem 
där de olika vetenskaperna har en komplementär status till spår 
av transdisciplinaritet. 
 
Inom AMERs ram är det främst de tre första nivåerna som hart 
varit aktuella i de olika typer av samarbeten vi har verkat inom. 
I några fall har verksamheten också bidragit till ett samarbete 
på den fjärde nivån i den trappa som skissas ovan.  
 
Vi har medvetet definierat verksamheten inom AMER som fler-
vetenskaplig och inte tvärvetenskaplig i egentlig mening. Om 
man vi använder Googles sökmotor (januari 2007) för att mäta 
förekomsten av de olika begreppen så blir utfallet för ”tvärve-
tenskap” 136000, medan mångvetenskap och flervetenskap ger 
366 resp. 517 träffar. Det kan nog tolkas så att ”tvärvetenskap” 
på svenska har kommit att täcka flera olika grader av samarbete 
mellan ämnen och det disciplinöverskridande. De engelska ut-
trycken ger följande antal träffar i Google:”Inter-disciplinary” ca 
40 milj., ”Cross-disciplinary” ca 40 milj, ”multidisciplinary” 15,5 
milj. medan ”transdisciplinary” bara får en knapp miljon. 
 
AMER har, för att använda den engelska terminologin , varit 

– medvetet och ihärdigt mulitdisciplinary  
– I en hel del fall cross-disciplinary,  

– i något fall inter-disciplinäry, 
–  men inte transdisciplinary. 
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BILAGA - Flervetenskapligt samarbete inom AMER 
från 2001 till och med 2006. 
 
AMER är från början uppbyggt som ett samarbete och en sam-
verkan mellan forskare i olika discipliner som förenas av att de 
arbetar med forskningsfrågor kring invandringen till Sverige. 
Det som skiljer ut AMER från andra forskningsgrupper med in-
vandring och etnicitet som fokus är följande: 
 

a) för det första så ligger ett särskiljande drag i inriktningen 
på arbetsmarknaden, dvs. att det är relationen mellan in-
vandring och arbetsmarknad som särskilt lyfts fram 

b) för det andra är AMERs fokus en förståelse av invandring-
en i ett längre perspektiv.. Det har särskilt betonats i vårt 
forskningsprogram inför AMERs andra fas (dvs. från 2005 
och framåt) där vi lagt särskilt vikt vid att studera invand-
ringen i två- och tregenerationsperspektiv 

c) vidare har AMER lyft fram hälsoaspekterna – forskning 
kring migration och hälsa t.ex. invandrares hälsoutveckl-
ing och förhållandet mellan invandrarna och hälso- och 
sjukvårdssystemet. 

 
Flervetenskaplig Ledningsgrupp – AMER och Samarbetsrådet 
för migrationsforskning 
 
AMER har haft en kollegial ledningsgrupp – med en represen-
tant för vardera av de ingående ämnena/institutionerna. I stäl-
let för att välja en allsmäktig forskningsledare har vi valt mo-
dellen med ledningsgrupp och en växlande samordnare. Detta 
har inneburit att samordnaren är just samordnare och inte en 
auktoritativ forskningsledare. Den kritik som riktats mot AMER 
för att inte vara fullt ut ”tvärvetenskapligt”, för att inte ha skap-
at visionära ”nya och djärva initiativ” utan i stället fungerat som 
ett konsortium med initiativtagning och beslutsordning delege-
rad till de olika ämnesmiljöerna är på den punkten riktig. 
Huruvida denna försiktiga konsortieordning varit mindre pro-
duktiv än de forskningsprofiler som formats av mera allsmäk-
tiga forskningsledare får värderas efter hand. Men i de utvärde-
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ringar som gjordes av Bengt Börjessons utredning om den fram-
tida profileringen av Växjö Universitet och av de olika forsk-
ningsprofilerna inför förlängningsbeslutet 2005 kom AMER 
som bekant ganska väl ut, om vi ser det i relation till vad som 
åstadkommits i andra forskningsprofiler vid VXU (som t.ex. 
Entreprenörskap, Kulturcentrum och CiC).  
 
Denna kollegiala ledningsgrupp var under åren 2001- 2005 
också ledamöter i styrelsen för Samarbetsrådet för migrations-
forskning som reglerade och styrde samarbetet mellan Växjö 
universitet och Svenska emigrantinstitutet. Lars Olsson var un-
der lång tid ordförande i samarbetsrådet och dessutom ledamot 
av styrelsen för Svenska emigrantinstitutet. 
 
Samarbetsrådet organiserade under åren 2000-2006 semi-
narier som bjöd in ett stort antal forskare och doktorander som 
arbetade med migrationsforskning och mer generellt forskning 
inom det breda IMER-fältet. Seminarierna har växlat mellan att 
organiseras i internatform och att förläggas som heldagssemi-
narier i Växjö (på emigrantmuseet). 
 
Nu i höstas var det för första gången AMER som självt organise-
rade det årliga och mycket framgångsrika seminariet. Dessa 
seminarier och internat har byggts upp kring dels ventilering av 
papers från forskare och doktorander inom VXU, dels haft 
framstående forskare inom migrations- och IMER-fältet in-
bjudna om föreläsare. De inbjudna gästerna har representerat 
olika discipliner och forskningsinriktningar. Tyngdpunkten på 
seminarierna och internaten har varit deltagare från de ämnen 
som ingår i AMER-profilen men har också haft deltagare från 
andra discipliner, t.ex. från pedagogik och socialt arbete. 
 
Det är inte minst den systematiska inriktningen på att lägga 
fram och få diskuterat papers och uppsatser i en flervetenskap-
lig miljö på dessa internat och seminarier som har upplevts som 
lärorik och givande. Vi har också fått många lovord från de in-
bjudna gästerna som funnit den flervetenskapliga karaktären på 
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dessa internat och konferenser som givande. AMER kommer att 
organisera flera seminarier och internat av denna karaktär. 
 
Erfarenheter av andra former för flervetenskapligt samarbete: 
(a) Vi har nu publicerat fyra årsböcker där vi redovisat resultat 
av den forskning som AMER-profilen har stimulerat till och i 
många fall finansierat. Dessa årsböcker har getts ut av Växjö 
University Press.  Det är inte enbart seniorers forskning som 
där redovisas utan också papers av doktorander och artiklar av 
magisterstuderande och forskningsbiträden som finansierats av 
profilen.  
 
(b) AMER har vidare organiserat och genomfört två doktorand-
kurser. Dessa kurser har haft både föreläsare och deltagare från 
de olika ämnena. Doktorander har på detta sätt fått möte flera 
discipliners sätt att angripa migrationens och invandringens 
forskningsproblem i åtminstone en av sina forskarkurser.  
 
(c) Vi vill vidare påpeka att forskningsprofilen lett till ett flerve-
tenskapligt samarbete kring handledning av doktorander och 
licentiander. Gunnar Olofsson var handledare för Denis Franks 
doktorsavhandling ”Staten, företagen och invandringen” till-
sammans med Lars Olsson. Franks avhandling är ett exempel 
på en mer tvärvetenskaplig approach – så tätt är de sociologiska 
och historiska metoderna och perspektiven sammanvävda. För 
Wirginia Bogotics licentiatavhandling var Lars Olsson handle-
dare i samarbete med Svante Lundberg (sociologi). Också i 
detta fall ledde samhandledningen till en mer flervetenskaplig 
approach i arbetet. För Björn Albins avhandling i samhällsme-
dicin har handledarsamarbetet mellan Katarina Hjelm och Jan 
Ekberg varit viktigt. 
 
En lärdom som kan dras av AMERs arbete är att det är just det 
löpande samarbetet mellan både seniorforskare och doktoran-
der inom dels ledningsgruppen, dels i seminarier, kurser och in-
ternat som skapat förutsättningen för ämnesövergripande 
handledarkonstellationer.  
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Projektansökningar 
 
Inom AMER har vi arbetat mycket med olika typer av projek-
tansökningar.  
 
(a) Vi har dels, inom respektive ämnen och med enskilda per-
soner som ansökare, sökt och erhållit ett förhållandevis stort 
antal forskningsprojekt. Det gäller för Lars Olsson i historia (för 
Jimmy Engrens avhandlingsprojekt från VR), Gunnar Olofsson 
(om grekisk migration från FAS), Jan Ekberg och Mats Ham-
marstedt (RJ), Mikael Ohlsson7 (FAS och Försäkringskassan)., 
Svante Lundberg (sociologi från FAS för projekt om latinameri-
kanska återvändare); anslag från Svenska Diabetesförbundet, 
HSF (Rådet för Hälso-och sjukvårdsforskning) samt.: nätverks-
stöd från FAS till Katarina Hjelm. Vi skall också nämna att De-
nis Frank (sociologi) fick en post doc tjänst från FAS, utifrån 
hans AMER-finansierade avhandlingsprojekt. Vidare har Ali 
Ahmed (nationalekonomi) fått ett stort anslag/stipendium för 
forskning efter sitt likaledes AMER-finansierade avhandlings-
projekt. Enskilda forskare eller konstellationer av forskare inom 
olika ämnen har både sökt och i en del fall gått långt i ansök-
ningsprocessen utan att till slut få stöd. 
 
(b) AMER-gruppen har också gjort allvarliga försök att söka 
medel för deciderat flervetenskapliga projekt. I ett fall – med 
Jan Ekberg som huvudansökare och övriga styrgreppsledamö-
ter som medsökande - var gruppen ganska nära att få ett större 
anslag från Riksbankens jubileumsfond. Vi nådde till slutrun-
dan men fick ej anslag. I ett andra försök gick vi in med en fler-
vetenskaplig ansökan till FAS fokuserad kring invandring och 
hälsa, och då med Katarina Hjelm som huvudansökare. Vidare 
kan vi nämna att ansökningar gjorts på tvärs av ämnesgränser i 
flera fall (sociologi-nationalekonomi kring återvändare, kring 
polsk invandring efter andra världskriget - Lars Olsson med re-
presentanter för flera ämnen). 
                                                 
7 Nationalekonomerna vid VXU har fått anslag för flera projekt inom mi-
grationsforskningens område – här nämns de som vilar på finansiering 
via AMER. 



 13 

(c) En ansökan som inspirerats av samarbeten inom AMERs 
ram och som fått stöd är Malin Thors och Norma Montecinos 
projekt som fick anslag från Vetenskapsrådet. Malin Thors dok-
torandprojekt finansierades av AMER. 
 
(d) Konklusion/diskussion: De uttalat fler/tvär-veteskapliga 
ansökningarna har, med ett undantag, inte gett ett direkt resul-
tat. Konklusionen är inte så enkel att sådana ambitioner är utan 
mening och framtid. De försök vi gjorde stötte på ansöknings- 
och bedömningstekniska hinder på grund av bedömningsgrup-
pers arbetsfördelning och ämnesprioriteringar. Men ett skäl till 
att forskare inom AMER-gruppen kommit så väl ut, med Växjö-
mått mätt, torde vara att existensen av AMER-miljön varit en 
styrka för ansökarna, både formellt som en forskningsmiljö att 
refererar till, och reellt, för den kunskap och de synpunkter som 
kunnat inarbetas i projektansökningar. 
 
Samarbete och sampublicering 
 
Vi har ännu så länge ganska fåll av sampublicering – dock har 
Jan Ekberg varit medförfattare till artiklar inom det samhälls-
medicinska och vårdvetenskapliga fältet i samarbete med kolle-
gorna från IVOSA. Här skulle vi, i en bättre värld, kunnat nå 
längre. De seniorer som verkat i Växjö under universitetets 
första årtionden har haft många och splittrande förpliktelser 
vilket i många fall bidragit till en lägre publiceringstakt än som 
varit vanligt för flera av oss. Det har också påverkat tiden och 
möjligheten för mera systematisk sampublicering utifrån ge-
mensamma projekt och gemensamma forskningsmaterial. Detta 
är en aspekt som kan tala för en annan gränsdragning för fors-
kare och doktorander mellan ämnes- och institutionstillhörig-
het och anknytning till en forskningsprofil eller ett mera forma-
liserat center. På många amerikanska universitet har forskare 
dubbla tillhörigheter (och arbetsrum!) – dels till en institution 
med disciplinanknytning, dels till ett forskningscenter med dess 
vanligtvis flervetenskapliga inriktning.8 I VXUs fall gör själva 
                                                 
8 En sådan dubbel anknytning och lokalisering finns också för forskare 
vid SCORE i Stockholm. 
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skalan på universitetet och dess stab det svårt att arbeta med en 
sådan rationell uppdelning.  
 
Vi föreslår dock att VXU framöver funderar på förhållandet 
mellan ämnes- resp. miljöanknytning för de personer som 
kommer att ingå i framtida miljö- och profilsatsningar. 
 
Andra former av flervetenskapligt samarbete 
 
En typ av samarbete som kan nämnas som gott exempel är se-
minarier inom respektive ämne med företrädare från andra 
ämnen närvarande. Så har man inom ämnet vårdvetenskap 
(IVOSA) haft AMER-seminarier med inbjudna seminarieledare 
från historia, sociologi och nationalekonomi. En effekt av 
AMER-samarbetet är att kurser inom det nya magister- och 
masterprogrammen kan läggas upp som samarbetsprojekt mel-
lan olika ämnen (det gäller t.ex. mastersprogrammet i socio-
logi). Då blir också användning av publikationer från de olika 
ämnena i undervisning på olika nivåer mera naturlig. 
 
Vi vill också framhålla att olika delar av AMER-miljön utvecklat 
samarbete med andra ämnen vid andra universitetet. Det gäller 
t.ex. vårdvetenskap som amarbetar med ämnet Samhällsmedi-
cin vid Lunds universitet och ämnet Omvårdnad vid Linköpings 
universitet, liksom samarbete med ämnen och forskare vid ut-
ländska universitet (för vårdvetenskapens del med Nursing Sci-
ence vid City University och Sheffield University i UK). Inom 
ämnet historia har ett nära samarbete etablerats med prof. De-
nis Valdes m nu vid Michigan State University, med gemen-
samma forskarkurser m.m. Valdes var gästforslare inom 
AMER-profilen en termin.  
 
AMER har också genom sina mentorer goda kontakter med mi-
grationsforskning vid andra svenska och nordiska universitet. 
Mentorer är Eskil Wadensjö (nationalekonomi, Stockholm), 
David Gaunt (vårdvetenskap/historia, Södertörns högskola), 
Knut Kjeldstadli (Historia, Oslo), och Thomas Boje (sociologi, 
Roskilde). Vi har haft dessa mentorer inbjudna till heldagsse-
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minarier respektive internat och mentorsgruppsmöten och då 
fått många konstruktiva uppslag och idéer för vår planering och 
vår verksamhet. Här har den medvetet flervetenskapliga karak-
tären i mentorsgruppens sammansättning haft mycket positiva 
effekter 
 
Sammanfattning: Vi har ovan sökte ta fram de goda erfaren-
heter som vi inom AMER-profilen gjort genom att samverka i 
en långsiktigt fungerande flervetenskaplig miljö. Vår ambition 
har dock inte varit en att utveckla en genuint ”transdisciplinary 
approach” eller utveckla en ny disciplin. Dvs. flervetenskapligt 
samarbete, men ingen ambition att grunda – eller till Sverige 
importera - en ny disciplin. 
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