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Ersta Sköndal Bräcke högskola söker en professor till

Stora Sköndals professur i Människan i
välfärdssamhället med inriktning mot diakoni
Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i
vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi.
Vi utbildar också på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning
bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad
forskning om det civila samhället, om palliativ vård samt i etik. Här bedrivs också
uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre
campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

Beskrivning av ämnesområdet
Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda människan i
vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. Det samhälleliga
perspektivet rör både offentlig sektor, familj, civilsamhälle och privata aktörer. Människan i
välfärdssamhället är också ett forskarutbildningsområde vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
med för närvarande (våren 2017) 15 doktorander i forskarutbildningsämnena Palliativ vård
och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Dessa ämnen har tillsammans med Vårdetik
med livsåskådningsvetenskap gett högskolan dess särskilda profil.
Mot bakgrund av dels det kunskapsläge som finns idag om Svenska kyrkan som
välfärdsaktör och kyrkans diakonala praxis, dels de faktiska sociala utmaningar som är
aktuella idag och kommer att vara under lång tid framöver, inriktas denna professur på
forskning om diakonal praxis och kyrkligt anknutet välfärdsarbete. Frågor om identitet,
religionens roll i det offentliga rummet, teologiskt motiverade välfärdsinsatser, trosbaserade
organisationer som välfärdsaktörer och kyrkans roll i interkulturella/interreligiösa möten står
i förgrunden.
Forskning om kyrkligt anknutet välfärdsarbete knyter an till den diakonala idétraditionen hos
Ersta Sköndal Bräcke högskolas ägare, men också till en pågående samhällsförändring. Sedan
avregleringen av välfärdstjänster påbörjades under 1990-talet har svensk välfärd varit ett
omdebatterat ämne i den pågående diskussionen om vad, varför och på vilket sätt välfärd bör
utformas. En del av debatten har rört frivilligorganisationers betydelse för välfärden, och
därmed även de religiösa samfundens. Svenska kyrkans förändrade relation till staten innebär
att den kan etablera sig som välfärdsaktör, både genom enskilda församlingar och i särskilda
kyrkliga organisationer. Denna diakonala verksamhet kan studeras inom olika discipliner och
med olika forskningsperspektiv på ett sätt som bidrar till ett bättre kunskapsläge när
praktiska förhållanden utvecklas och förändras över tid.
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Professuren kommer att förläggas till en genuint mångvetenskaplig forskningsmiljö och
kommer att erbjuda goda möjligheter till samverkan med forskare inom olika institutioner
och ämnesdiscipliner på högskolan. Den kunskapsmässiga basen och därmed den
efterfrågade kompetensen kan vara både teologisk, religionsvetenskaplig eller allmänt
samhällsvetenskaplig, alternativt förankrad i något av de akademiska ämnen som utgör
högskolans profil.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visar såväl vetenskaplig som pedagogisk
skicklighet. Vidare gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt
som behövs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom skall den som anställs som professor
ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad
överstiger vad som krävs för docentkompetens. Planering och ledning av forskning är ett
krav. Den som anställs som professor skall även ha visat den undervisningsförmåga som
krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för
verksamhet inom högskolan relevant pedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av denna professur kommer såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet att
bedömas, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vid
bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av
planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och
examination.
Högskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en
helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms
ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra
till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande förväntas ha ett såväl nationellt som
internationellt kontaktnät som kan vidareutvecklas inom ämnet.
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning
och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga till
övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt
genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete,
utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i
utbildnings- och forskningsfrågor.

Övrigt
Anställningen är på heltid och avser tillsvidareanställning med tillträde snarast. Professuren är
knuten till Institutionen diakoni, kyrkomusik och teologi och tjänsteställe är Stockholm.
Individuell lönesättning tillämpas, ange gärna löneanspråk.
Ersta Sköndal Bräcke högskola välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
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Information om tjänsten lämnas av
Rektor Per Nilsson
E-post: per.nilsson@esh.se
Telefon: 08-555 050 01
För facklig information, kontakta Lars Andersson (SULF)
E-post: lars.andersson@esh.se
Telefon: 08-555 050 45

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och
pedagogisk verksamhet samt högst fem vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Ansökan i sin helhet inklusive publikationer skickas i fem identiska exemplar till
Irene Bratli Lundmark
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189
100 61 Stockholm
Sista dag för ansökan: 22 maj 2017
Vi har gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

