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Beslut om tillstånd att utfärda licentiat- och
doktorsexamen samt masterexamen inom området
migration, urbanisering och samhällsomvandling
Högskoleverket beslutar att ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiat- och
doktorsexamen samt masterexamen inom området migration, urbanisering och
samhällsomvandling.

Ansökan och ärendets hantering
Malmö högskola har ansökt hos Högskoleverket om tillstånd att utfärda licentiat- och
doktorsexamen inom området migration, urbanisering och samhällsomvandling. För
granskningen av ansökan har Högskoleverket utsett följande sakkunniga: professor
Roger Andersson, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet,
professor Halina Dunin-Woyseth, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo och
professor Maritta Soininen, Stockholms universitet. Underlag för bedömningen har
varit högskolans ansökan med bilagor, begärda kompletteringar samt intervjuer med
representanter för högskolan vid en hearing i Stockholm den 7 februari 2012. De
sakkunnigas yttrande bifogas.

Bedömning
Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och
högskoleförordningen och utifrån de bedömningsgrunder som Högskoleverket har
utarbetat. De sakkunnigas bedömning är att högskolan bör beviljas tillstånd att ge
licentiat- och doktorsexamen inom området migration, urbanisering och
samhällsomvandling. Högskoleverket instämmer i bedömningen.
Med hänvisning till 6 kap. 5 b § högskoleförordningen (1993:100) lämnar
Högskoleverket även tillstånd att utfärda masterexamen inom samma område.

Beslut
Högskoleverket beslutar att ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiat- och
doktorsexamen inom området migration, urbanisering och samhällsomvandling.
Högskoleverket lämnar även tillstånd att utfärda masterexamen inom samma
område.

Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av
utredaren Anders Sundin i närvaro av avdelningschefen Maria Sundkvist.

Lars Haikola

Anders Sundin

Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga
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Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen
på forskarnivå inom området migration, urbanisering
och samhällsomvandling
Uppdraget
Malmö högskola har inkommit med en ansökan till Högskoleverket om tillstånd att
utfärda examen på forskarnivå inom området migration, urbanisering och
samhällsomvandling. Högskolan avser att initialt anordna utbildning inom
forskarutbildningsämnena urbana studier samt internationell migration och etniska
relationer. Sakkunniga professor Roger Andersson, Institutet för bostads- och
urbanforskning, Uppsala universitet, professor Halina Dunin-Woyseth, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo och professor Maritta Soininen, Stockholms universitet har
fått i uppdrag av Högskoleverket att granska ansökan.

Bedömning
De sakkunnigas bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och
högskoleförordningen och utifrån de aspekter som Högskoleverket har utarbetat.
Underlag för bedömningen har varit högskolans ansökan med bilagor, begärda
kompletteringar och en hearing den 7 februari 2012.

Område för examenstillstånd
Området som Malmö högskola ansöker examenstillstånd på forskarnivå för benämns
migration, urbanisering och samhällsomvandling (av lärosätet förkortat till MUSA).
Inom området avser man initialt att inrätta två forskarutbildningsämnen, internationell
migration och etniska relationer samt urbana studier. Högskolan har totalt åtta profiler,
varav de planerade forskarutbildningsämnena utgör en vardera. Sedan tidigare bedrivs
forskarutbildning inom de resterande sex profilerna.
Som en del av miljön vid Malmö högskola har internationell migration och etniska
relationer och urbana studier successivt närmat sig varandra. Det finns goda
förutsättningar för dem att skapa en allt tätare väv som uttrycker både det
ämnesspecifika och det tvärvetenskapliga i de nya forskarutbildningarna. Att den
framväxande områdesidentiteten kontinuerligt omprövas och problematiseras i mötet
mellan de två ämnena får bland annat sitt uttryck i tvärvetenskapliga frågeställningar.
De två, även internationellt erkända, forskarutbildningsämnena kan enligt vår mening
anses stödja varandra på ett fruktbart sätt och skapa synergieffekter.

Ämnena internationell migration och etniska relationer och urbana studier är båda
breda men ändå rimligt definierade och överlappande, medan samhällsomvandling
saknar denna tydlighet och problematiserar förståelsen av fältet. En närmare läsning av
ansökan, kompletterad med förtydliganden i samband med den hearing som hölls med
högskolans ledning och forskarutbildningsansvariga, undanröjer denna osäkerhet.
Malmö högskola anger med begreppet samhällsomvandling rambetingelserna för de
två fält som man avser att sammanföra till temat för den forskarutbildning man vill
bedriva, internationell migration och etniska relationer och urbana studier. Därför
bedömer de sakkunniga att området utgör en trovärdig vetenskaplig helhet.
Enligt bedömarna har Malmö högskola gått vidare på ett skickligt vis efter det
avslag högskolan fick på sin ansökan om forskarutbildning i området internationell
migration och etniska relationer 2010. Med organisatoriska förändringar och
intensifierat samarbete mellan forskarna inom internationell migration och etniska
relationer och urbana studier har man nu preciserat ett forskningsfält som måste
bedömas som innovativt, kreativt och lämpligt. Det är innovativt i den meningen att
det kompletterar andra forskarutbildningar i Sverige utan att försvåra möjligheten till
samarbete med tematiskt näraliggande forskarutbildningar (till exempel Örebros
universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och
Remeso vid Linköpings universitet). Det är kreativt i den meningen att här finns
potential för – både nationellt och internationellt – viktiga framtida forskningsbidrag
inom ett i hög grad samhällsrelevant område. Det är slutligen också lämpligt eftersom
man inom migration, urbanisering och samhällsomvandling har en tillräcklig kritisk
massa av senior forskar- och forskarutbildningskompetens.
Forskningsmiljön inom området migration, urbanisering och samhällsomvandling
är strategiskt viktig för att Malmö högskola ska kunna fylla den funktion som
eftersträvades i själva tillkomsten av högskolan och forskarna är väl integrerade i
regionala, nationella och internationella nätverk. De medvetna satsningar man gör på
fördjupat samarbete inom miljön och på internationalisering av forskarnätverk och
inte minst på publicering är positiva steg i rätt riktning.
Forskargruppen vid migration, urbanisering och samhällsomvandling har
dokumenterad förmåga att attrahera forskningsbidrag, såväl i form av forskningsanslag
som i form av sektorsfinansiering, genom regionala och lokala partnerskap med
offentliga organisationer och näringslivsaktörer. Detta, tillsammans med forskarnas
egen publicering, indikerar att forskningen är av sådan omfattning och kvalitet att
forskarutbildningen inom migration, urbanisering och samhällsomvandling kommer
att kunna bedrivas på hög nivå. Även internationaliseringskravet är tillgodosett genom
de internationella samarbetskontakter forskarna inom området har.
Enligt de sakkunnigas bedömning kan området migration, urbanisering och
samhällsomvandling spela en viktig roll för fortsatt utveckling av Malmö högskolas
samverkan med det omgivande samhället. Att området framstår som ett prioriterat
profilområde för Malmö högskola framgick tydligt under hearingen med högskolans
ledning. Bland annat har ledningen på högskole- och fakultetsnivå starkt engagerat sig
i den process på flera nivåer under vilken högskolan utmejslat och preciserat området
och förberett ansökan om examenstillstånd. Framför allt i den regionala kontexten
men även internationellt utgör migration, urbanisering och samhällsomvandling på ett
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övertygande sätt en viktig del av högskolans profilering, inte minst genom Willy
Brandt-gästprofessuren vid internationell migration och etniska relationer.
Sammanfattande omdöme: Sakkunniga finner att högskolans argumentation för
området för examenstillstånd är tillfredsställande.

Forskarutbildningsmiljö
Högskolan redovisar att drygt 60 forskare är verksamma inom det område ansökan
gäller. Under de senaste fem åren (2006–2011) har de i området ingående ämnena
enligt ansökan attraherat 130 miljoner kronor i extern finansiering, samtidigt som
fakultetsfinansieringen av forskningen uppgått till 5,5 miljoner kronor per år.
Lärosätet anför att flera forskningsprojekt sedan 1990-talet bedrivits med helt eller
delvis områdesövergripande karaktär.
Vid ansökanstillfället redovisade högskolan att 14 doktorander var verksamma
inom området. Enligt ansökans ekonomiska redovisning planeras ca 12 till 14
doktorander att finansieras de kommande fyra åren. Till miljön vill högskolan också
räkna två doktorander som deltar i seminarieverksamheten men finansieras av annan
institution.
Utöver institutions- och ämnesbaserade seminarier, finns sedan våren 2011 ett
gemensamt seminarium för området, där forskare och doktorander ska presentera och
diskutera pågående forskning.
Rutiner för upprättande och uppföljning av individuell studieplan för de planerade
doktoranderna finns beskrivna i ansökan.
Enligt högskolan avsätts sammanlagt 50 000 kronor per doktorand för
internationell verksamhet (konferenser och fältarbeten) och högskolan ger möjlighet
att söka ytterligare anslag för detta. Ett ekonomiskt stöd i samma storlek ges för
kostnader i samband med disputation och avhandlingsproduktion.
Av totalt 60 högskolepoäng kurser vid forskarutbildningen ska två om vardera 7,5
högskolepoäng vara områdesgemensamma. Vidare kommer internationella
gästprofessorer (Willy Brandt-professorer) att ge kurser på forskarnivån.
Samarbete inom forskning och forskarutbildning inom området sker med miljöer
vid universiteten i Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala, vid Blekinge tekniska
högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, med Mångkulturellt centrum i Fittja och
Kungliga Tekniska högskolan samt med myndigheter som Totalförsvarets
forskningsinstitut och Migrationsverket. Internationellt verkar enligt ansökan forskare
och högskolan inom olika nätverk, och vissa forskare deltar i internationella
forskningsprojekt. Lokalt samverkar man med Malmö kommun, olika museer och
arkiv i olika samverkansorganisationer. Vidare beskriver högskolan etablerade
samarbetsformer med näringsliv och arbetsliv.
Av underlaget till den bibliometriska undersökningen framgår att av de
vetenskapliga publikationer som de elva handledarna författat inom området 2001–
2010 utgjorde konferensbidrag och bokkapitel cirka en fjärdedel var av samtliga
publikationer. Publikationerna är någorlunda jämnt fördelade över handledargruppen
och även över de två forskningsämnen som dessa representerar. De elva
huvudhandledarna i området är både flitigt och regelbundet representerade i
antologier och konferensrapporter. Refereegranskade tidskriftsartiklar utgör en mindre
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andel av publikationerna, 14 procent. Sammantaget uppvisar de elva handledarna en
relativt typisk publiceringsprofil inom samhällsvetenskaplig forskning.
Forskningen inom internationell migration och etniska relationer har både bredd
och djup. De anförda handledarnas forskningsintressen sträcker sig över ämnesgränser,
från frågor om arbetsmarknadsintegration, islamofobi och medborgarskapets ekonomi
till frågor som rör plats, identitet och etnicitet, och om kroppens och platsens
betydelse för identitetsformationer. Handledarna kombinerar teori och empiri – och
ofta genom ett disciplinövergripande samarbete.
Även forskningen inom urbana studier har såväl djup som bredd. De handledare
som högskolan anför har bidragit i nordiskt och internationellt sammanhang till
utveckling av fältet genom studier av religiösa samfund som offentliga mötesplatser,
genom att använda interdisciplinära metoder för att belysa utvecklingen av Christiania
i Köpenhamn och genom att muta in ett delvis nytt område inom urbana studier,
nämligen territorialitet. Delar av handledarkollegiet har introducerat kvinnors trygghet
i staden som forskningstema och har skrivit om det i relation till rädsla,
policyutveckling och lokal praxis.
De sakkunniga menar att handledarna sammantaget och individuellt visar god
förmåga att beforska viktiga delar av urbana studier samt internationell migration och
etniska relationer. De fyller kraven på att bedriva forskning med såväl djup som bredd.
Samtliga elva huvudhandledare är heltidsanställda vid Malmö högskola med
planerad tjänstgöring motsvarande cirka 10–20 procent i forskarutbildning inom
området. Åtta av dem, anställda som professorer, bör ha en ansenlig del forskning
inplanerad i sin anställning. Den sammantagna forskningsresursen anses därmed vara
tillräcklig för att garantera en levande forskningsmiljö. Migration, urbanisering och
samhällsomvandling är fortfarande i början av en process där internationell migration
och etniska relationer och urbana studier smälter samman till en för forskarna
identitetsbärande enhet. De två ämnena delar ett intresse för framtidsorienterade
frågeställningar. Dessutom har forskare både inom internationell migration och
etniska relationer och urbana studier betydande erfarenhet av tvärvetenskapligt
forskningssamarbete, vilket kan bidra till framväxten av en gemensam syn på centrala
forskningsfrågor inom området.
Samarbeten mellan forskare i projekt och i grundutbildningen har funnits länge
men har först på senare tid fått en lämplig organisatorisk ram. Det finns nu, utöver en
genomtänkt organisation, också en betydande resurs för doktorander i form av mycket
kompetenta forskare och en stark vilja att skapa en samlad miljö.
Forskarutbildningsmiljön är tillräckligt stor och dynamisk och inte minst
doktoranderna framhåller att den kännetecknas av öppenhet inför nya perspektiv och
frånvaro av hierarkiska och blockerande strukturer.
I ansökan beskrivs en väl strukturerad seminarieverksamhet och en i miljön
förankrad seminariekultur samt vidare hur dessa kan bidra till att skapa en levande
forskningsmiljö inom området migration, urbanisering och samhällsomvandling. Det
utvecklingsarbete som forskare inom internationell migration och etniska relationer
och urbana studier bedrivit har även resulterat i att området migration, urbanisering
och samhällsomvandling kan erbjuda ett antal egna forskarutbildningskurser, utöver
de som högskolan centralt ansvarar för och de kurser som är tillgängliga för miljöns
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doktorander vid andra lärosäten (Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet och
Linköpings universitet).
Tre centrala faktorer bidrar till att övertyga bedömarna om att upplägget av
forskarutbildningen inom området migration, urbanisering och samhällsomvandling
framstår som väl elaborerat. För det första, en genomtänkt forskarutbildningsplan (60
högskolepoäng kurser och 180 högskolepoäng avhandling), för det andra den redan
nämnda strukturerade seminarieverksamheten och för det tredje den internationella
samverkan som forskarmiljön erbjuder, dels via forskarnas egen publicering och
konferensdeltagande, dels genom det redan nämnda programmet med internationella
gästprofessorer inom ramen för Willy Brandt-professuren.
Enligt vår mening kan Malmö högskola och området migration, urbanisering och
samhällsomvandling erbjuda en god studiesocial miljö för doktoranderna.
Doktoranderna har möjlighet att bevaka sina frågor genom att de är representerade i
beslutande organ på såväl institutions- som fakultetsnivå. Vidare används högskolans
jämställdhets- och mångfaldsplan, liksom handlingsplanen mot kränkande
särbehandling, som verktyg för att aktivt främja allas lika möjligheter i rekrytering och
karriär inom högskolan. Av hearingen med fakultetsledningen framgick även att det
finns rutiner på plats för att till exempel hantera fall av upplevda trakasserier kopplade
till kön, sexuell orientering och etnicitet.
Under hearingen med fakultets- och institutionsledningen diskuterades även vikten
av ett brobyggande mellan det lokala och det globala inom området migration,
urbanisering och samhällsomvandling. Internationella utlysningar av tjänster och
forskarutbildningsplatser kommer förhoppningsvis att attrahera fler forskarstuderande
samt docent- och professorskompetenta personer med bakgrund i andra länder.
Därigenom går det att inom området ta vara på den kompetens som kombinerar lokal
svensk-etnisk referensram med transnationell förståelsehorisont.
För att sammanfatta uppfyller forskarutbildningsmiljön inom området migration,
urbanisering och samhällsomvandling de krav som kan ställas på en levande akademisk
miljö och goda studiesociala villkor.
Sammanfattande omdöme: Sakkunniga finner att forskarutbildningsmiljön är
tillfredsställande.

Handledarresurs
Enligt ansökan planeras initialt elva handledare verka inom området. Tre av dessa är
docenter, resterande är professorer. Flera av handledarna har dubbla
ämnestillhörigheter (mer traditionella ämnen som statsvetenskap och ekonomisk
historia tillsammans med de i ansökan ingående ämnena). Av handledarna redovisas
fem vara verksamma inom ämnet internationell migration och etniska relationer och
fem inom urbana studier. En av handledarna redovisas ha kompetens att handleda
inom båda ämnena. Handledarresursen är jämnt könsfördelad, med sex män och fem
kvinnor. En av handledarna är i pensionsåldern.
Enligt ansökan finns sedan 2002 en handledarutbildning för forskarnivån, och
genomgången utbildning är ett krav för att bli antagen som docent.
De sakkunnigas bedömning av forskningsmiljön har bäring också för bedömningen
av handledarresurserna. Med ett enstaka undantag har de tilltänkta handledarna en
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åldersstruktur som talar för framtida kontinuitet. Vi ser positivt på planen att framtida
doktorander i möjligaste mån ska ha en handledare från forskarutbildningsämnet
internationell migration och etniska relationer och en från urbana studier. Det stödjer
processen att integrera forskarutbildningsämnena. På sikt är det enligt vår mening
viktigt att handledargruppen kompletteras med fler med annan än svensk bakgrund.
Förutsättningarna för detta bedöms vara goda.
Den tilltänkta handledningsresursen inom området migration, urbanisering och
samhällsomvandling som enligt ansökan omfattar åtta professorer och tre docenter,
varav flera med en ämnestillhörighet både i en traditionell disciplin och i ett av de två
forskarutbildningsämnena, måste enligt vår mening anses garantera en tillräckligt
stabil handledningsresurs både i dag och på längre sikt. Doktorander som redan är
verksamma inom området vittnade under hearingen om hur ett handledarbyte
betraktades som något naturligt. Den individuella handledningsresursen om 80
timmar per år framstår som rimlig.
Sammanfattande omdöme: Sakkunniga finner att handledarresurserna är
tillfredsställande.

Kvalitetssäkring
Den forskarutbildning som ansökan gäller planeras förläggas till fakulteten för kultur
och samhälle. Vid fakulteten bedrivs sedan tidigare forskarutbildning inom området
nya medier, offentligheter och gestaltningsformer. Den forskarutbildning som ansökan
avser kommer att inordnas i samma former för kvalitetssäkring som denna.
Ansvaret för kvaliteten i forskarutbildningen faller enligt ansökan på
fakultetsledningen. Fakultetsstyrelsen delegerar ett antal frågor till en forsknings- och
forskarutbildningsnämnd, däribland fastställande och uppföljning av individuell
studieplan, antagande av doktorander samt utseende av examinator och opponent.
Handledarkollegier vid fakulteten bereder ärenden för forsknings- och
forskarutbildningsnämnden. Studentrepresentanter tillsatta av studentkåren finns i
såväl fakultetsnämnd som i forskar- och forskarutbildningsnämnd.
Enligt ansökan utgår kvalitetssäkringen av forskarutbildningen från högskolans
kvalitetsplan och ett särskilt policydokument för utbildning på forskarnivå. I
dokumenten ges riktlinjer för bland annat upprättandet och uppföljandet av
individuella studieplaner och högskolans strategier för kvalitet i forskarutbildningen.
Ett tydligt regelverk för organiseringen och administrationen av
forskarutbildningen inom det aktuella området finns således på plats, från rekrytering
av doktorander till upprättande av individuella studieplaner, kursplaner för
forskarutbildningskurser och ytterst även för inrättande och avvecklande av
forskarutbildningen.
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden intar en nyckelposition när det gäller
ansvaret för kvalitetssäkringen av forskarutbildningen. Sakkunniga noterar också att
Malmö högskola har erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring för en rad andra
forskarutbildningar som man redan har examenstillstånd för. Samtidigt måste
kvalitetssäkring ses som en ständigt pågående process och en viktig del av högskolans
övriga utvecklingsstrategi. Förutsatt att området migration, urbanisering och
samhällsomvandling beviljas examenstillstånd kommer ett särskilt områdesspecifikt
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handledarkollegium att upprättas. Det fortlöpande utvecklings- och strategiarbetet
genomförs inom ramen för kollegiets verksamhet och därmed i nära anslutning till
doktoranders och deras handledares aktiviteter.
Sakkunniga rekommenderar dock Malmö högskola att uppdatera sin
kvalitetssäkringsplan, för att tydliggöra strukturen också för forskarutbildningarna,
utifrån den strategi för kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå som
presenteras i ansökan. Studierektorn för forskarutbildningen finns nu på
institutionsnivå och denna ordning kan säkert bestå ett tag framöver. Om
forskarutbildningarna växer i omfattning får man möjligen se över denna funktion och
separera stödfunktionen för den redan existerande och den nya forskarutbildningen i
internationell migration och etniska relationer och urbana studier.
Sammanfattande omdöme: Sakkunniga finner att högskolans kvalitetssäkring är
tillfredsställande.

Ekonomi
Enligt ansökan kommer finansiering av forskarutbildningen ske både med anslag från
högskolan och externa medel. Kostnaden för utbildningen planeras under den
fyraårsperiod som budgeten avser att räknas upp från ca 5,6 till 7,9 miljoner. Andelen
externa anslag i forskarutbildningen förväntas ligga på en nivå mellan ca 34 och 38
procent. Som tidigare nämnts förväntas denna budget täcka kostnaderna för mellan ca
12 och 14 doktorander.
De sakkunniga bedömer att Malmö högskola växt mycket snabbt och att man har
förmåga att attrahera forskningsmedel inte bara regionalt utan också via de nationella
forskningsråden. Även om den redovisade budgeten inkluderar en relativt kraftig
expansion – både via högskoleanslaget till den planerade forskarutbildningen och via
externa anslag – förefaller den realistisk. Högskolans strategi är genomtänkt och man
har skapat organisatoriska förutsättningar för att öka de externa intäkterna.
Skulle området migration, urbanisering och samhällsomvandling av ekonomiska
skäl behöva anta färre doktorander än det planerade antalet kan dessa ändå utgöra ett
tillräckligt underlag och en ”kritisk massa” såvida området koncentrerar antagningen
till exempel till vartannat år.
Sammanfattande omdöme: Sakkunniga finner att ekonomin är tillfredsställande.

Sammanfattande bedömning och motivering till förslag till beslut
Bedömargruppen har i sitt yttrande granskat hur Malmö högskola avser att säkerställa
att doktoranderna når utbildningens examensmål inom det planerade området för
forskarutbildning migration, urbanisering och samhällsomvandling och att
utbildningen håller hög kvalitet med avseende på område för examenstillstånd,
forskarutbildningsmiljö, handledarresurser, kvalitetssäkring samt ekonomi. De
sakkunniga har även granskat högskolans förutsättningar att på sikt kunna bedriva den
föreslagna forskarutbildningen med bibehållen kvalitet.
Sammanfattningsvis anser de sakkunniga att Malmö högskolas argumentation för
området för examenstillstånd på forskarnivå måste anses vara tillfredsställande. Inom
området avser man att initialt inrätta två forskautbildningsämnen, nämligen
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internationell migration och etniska relationer samt urbana studier. De två
forskarutbildningsämnena kan enligt vår mening anses stödja varandra på ett fruktbart
sätt, eftersom de har goda förutsättningar att konsolidera ett kunskapsfält som
uttrycker både det ämnesspecifika och det tvärvetenskapliga i den nya
forskarutbildningen. Begreppet samhällsomvandling ger rambetingelserna för de två
ämnena som sammanförs till temat för den aktuella forskarutbildningen. Inrättandet
av migration, urbanisering och samhällsomvandling som område för forskarutbildning
framstår inte enbart som innovativt, kreativt och lämpligt utan området utgör
dessutom en trovärdig vetenskaplig helhet.
Av vikt för vår bedömning är även att migration, urbanisering och
samhällsomvandling är ett prioriterat profilområde för Malmö högskola, vilket tydligt
framgick under hearingen med högskolans ledning. I den regionala kontexten men
även internationellt anser de sakkunniga att migration, urbanisering och
samhällsomvandling har god potential att utgöra en viktig del av högskolans
profilering. Den sammantagna forskningen inom området är enligt vår uppfattning av
sådan omfattning och kvalitet, även internationellt, att forskarutbildningen kommer
att kunna bedrivas på hög nivå. Områdets omfattning och avgränsning som ett
avgränsat kunskapsfält framstår därför inte enbart som rimliga utan även
ändamålsenliga. Sakkunniga föreslår således att ansökan beviljas.
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