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Inledning
Forskningsstrategi för Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) 2021–2025 har till uppgift att ange
vision och målsättning för ALTs forskning, beskriva dess organisation och ledning samt ange inriktning
för forskningsverksamheten. Forskningsstrategin har tagits fram under 2019–2020 och processats med
föreningens verksamhetsråd, styrelse, forskningsseminarier och kollegiet under ledning av forskningsledare
och rektor. Strategin ger utrymme för förändring och utveckling och kan vid behov uppdateras och
revideras under perioden. Forskningsstrategin konkretiseras i den årliga verksamhetsplan som beslutas av
styrelsen.
Den ideella föreningen Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) bedriver en bred
utbildningsverksamhet. Föreningen ALT är enskild utbildningsanordnare för Örebro teologiska högskola
(ÖTH) som utgör högskoledelen inom ALT och som anordnar högskolekurser och program på grundoch avancerad nivå. Utöver detta genomförs utbildningsverksamhet även i folkhögskolekurser som ges i
samverkan mellan ALT och de nio folkhögskolor som finns inom ALTs medlemsorganisationer.
Därutöver genomförs också viss uppdragsutbildning. Forskning vid ALT bedrivs primärt inom
föreningens högskola, ÖTH, i enlighet med kraven på forskningsanknuten utbildning i högskolelagen
(1992:1434, 1 kapitel, 3§). Utöver det bedrivs även samverkansforskning med samverkande folkhögskolor
och med avnämare inom ägarstrukturen eller andra intressenter.
Forskningsstrategin bygger vidare på tidigare forskning och forskningsintressen samtidigt som den
tydliggör en gemensam framtida inriktning som ska bidra till att profilera, utveckla och öka mängden
forskning och publicering vid ALT. Strategin ska fungera vägledande för forskningen vid ALT och skapa
goda förutsättningar för att utveckla ALT som forskningsinstitution. I likhet med övrig verksamhet inom
ALT, bedrivs forskningen utifrån de styrdokument som i övrigt är vägledande för organisationen.

1 Vision och målsättning
Forskning och utbildning vid ALT ska vara ömsesidigt berikande. Högskolan inom ALT ska arbeta aktivt för att
skapa närhet mellan forskning och master- och grundutbildning. ALT uppmuntrar därför forskning som
ger konstruktiva bidrag till de utbildningar lärosätet bedriver. Det sker genom att forskningen, utöver
ämnesfördjupning, lägger tonvikt på gemensamma tematiker och uppmuntrar till ämnesövergripande
forskningsprocesser. Samtliga lärare ska ges möjlighet till undervisning, fördjupning, forskning och
meritering.
Forskning vid ALT ska vara av hög kvalitet. ALT värnar om forskningens frihet och självständighet och att
den utförs i enlighet med adekvata vetenskapliga metoder och med hänsyn till forskningsetiska principer
och god forskningssed. Forskningsresultat ska synliggöras och granskas av såväl forskarsamhället som
avnämare.
Forskningen ska vara internationellt anknuten. Forskare och lärare ska vara aktiva i internationella nätverk och
konferenser, internationella forskarutbyten och aktivt samverka med institutioner där vi söker långsiktigt
samarbete. ALTs forskning ska präglas av att teologi idag bedrivs i en global kontext.
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Forskning vid ALT ska ta sig an utmaningar i samhälle och kyrka. ALTs forskning ska bidra till hållbar
utveckling på olika nivåer i samhället och till ett demokratiskt samhälle som ger rum för allas bidrag.
Forskningen ska tillföra såväl ny kunskap, som nya metoder, för att utvärdera och analysera verksamheter
och fenomen samt bidra till en reflekterad praxis. Forskningens ”tredje uppgift” ska prioriteras genom
praxisnära forskning, populärvetenskaplig publicering samt seminarier och konferenser där forskare och
andra intressenter möts. För att nå dessa mål ska ALTs forskning sträva efter utökad samverkan med olika
aktörer i samhället, samverkande folkhögskolor och medlemsorganisationerna. Denna breda syn på
forskning motiveras av att ALT vill fungera som mötesplats för en kritisk och konstruktiv dialog mellan
samhälle, kyrka, folkbildning och akademi.
Forskning vid ALT ska ges goda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Forskningen ska ha en ändamålsenlig
ledning, väl utbyggd infrastruktur för forskning och fördjupning samt en genomtänkt strategi för
forskningens inriktning och finansiering.

2. Organisation och ledning
2.1 Utbildnings- och forskningsråd (UFR)
Vid ALT finns ett Utbildnings- och forskningsråd (UFR). UFR ansvarar för den akademiska
verksamheten vid högskolans utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och
samverkan inom högskolans ämnesområde teologi. Rådet ska säkra att verksamheten bedrivs så att det
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning samt verka för strategiska nationella och
internationella samarbeten.
UFR tillser att forskning bedrivs i linje med fastställd forskningsstrategi, ansvarar för kvalitetssäkring och
utveckling av forskning. Vidare ansvarar UFR för att den forskning som bedrivs vid högskolan synliggörs,
etiskt granskas och håller god kvalitet. UFR ska föreslå strategiska satsningar för forskning samt värna om
samverkan med ALTs samverkansparter, avnämare och det omgivande samhället.
Studierektorer och forskningsledare är ordinarie ledamöter i UFR och leder rådets arbete i samråd med
rektor. Övriga ledamöter utses av rektor i samråd med Verksamhetsledning (VL). Studentrepresentation
utses efter förslag från studentkåren. Rådet rapporterar till rektor.

2.2 Forskningsledare
Forskningsledaren utses av rektor. Forskningsledaren ska ha minst docentkompetens och dokumenterad
vetenskaplig, pedagogisk och ämnesmässig kompetens.
Forskningsledaren är direkt underställd rektor och har övergripande ansvar för att forskning vid ALT
bedrivs i linje med fastställd forskningsstrategi, håller god kvalitet och utförs i enlighet med adekvata
vetenskapliga metoder och med hänsyn till forskningsetiska principer och god forskningssed, samt är
internationellt anknuten.
Forskningsledaren ska värna om att forskningen vid ALT bedrivs i samverkan mellan utbildningens olika
områden samt att det sker en löpande uppföljning och utvärdering som ligger till grund för kontinuerlig
utvecklingen av forskningsstrategin.
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2.3 Ämnesföreträdare och huvudämnen
Forskning inom ALT har sin bas i högskolans tre huvudämnen: praktisk teologi (PT), bibelvetenskap (BV)
och systematisk teologi (ST). Varje huvudämne har en ämnesföreträdare som ansvarig för respektive
huvudämne. I samverkan med UFR och rektor verkar ämnesföreträdare för att områdets lärare får
möjlighet till ämnesfördjupande forskning och fortbildning samt att ämnet aktivt bidrar till forskning kring
gemensamt beslutade tematiker.
Varje huvudämne har ett eget högre seminarium som leds av ämnesföreträdare. Seminariet är en viktig
mötesplats för fördjupning och utveckling och för att värna om ämnesövergripande samverkan.
Seminariet ska planeras i samråd med UFR och forskningsledare. Deltagare är anställda med anknytning
till ämnesområdet, doktorander, masterstudenter och andra inbjudna forskare. Seminarierna kan även
inbjuda teologiskt verksamma som har sin bas i huvudmännens verksamheter. Vissa seminarier kan också
vara öppna för andra intresserande. Varje huvudämne inom ALT ska verka för att få egna
forskarstuderande som har sin bas i ALT och som handleds av ALTs forskare.

2.4 Institutet för pentekostala studier
Institutet för Pentekostala Studier (IPS) är ett forskningsinstitut vid ALT. IPS är en integrerad del av
ALTs forskning och utgör en resurs för pentekostala perspektiv inom hela ALT. Genom ett nära
samarbete med Uppsala universitet och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) är
IPS också en samverkansyta för nordisk forskning kring pentekostalism. IPS ingår även i den inre kärnan
av institut som leder och driver det europeiska forskningsnätverket GloPent och tidskriften PentecoStudies. I
ytterligare ett samarbete mellan ALT, Uppsala universitet och Pingst Sverige drivs IPS-network som är en
plattform för digitalt material med skandinavisk relevans för pentekostala studier.

2.5 Forskningsfinansiering
För att kunna utveckla forskning vid ALT behöver den finansiella basen stärkas långsiktigt.
Forskningsfinansiering sker genom fördelning av ALTs egna resurser och genom externa anslag. Rektor,
forskningsledare och ämnesföreträdare ska verka för att stödja forskningsansökningar och ökad statlig
forskningsfinansiering. ALT ska också uppmuntra privata donationer och forskningsanslag från stiftelser
och organisationer. På sikt önskar ALT skapa en egen fond för att stödja meritering och forskning.
Under perioden 2021–2025 ska ALT skapa rutiner för ansökningar och öka sin förmåga att skriva fram
konkurrenskraftiga ansökningar i syfte att tilldelas anslag där ALT blir anslagsförvaltare. Även ansökningar
i samverkan med andra lärosäten och ansökningar där enskilda forskare inom ALT söker medel vid andra
lärosäten ska stödjas.
ALT ska tillsammans med Enskilda Högskolan i Stockholm stödja forskning med anknytning till frikyrkan
genom det gemensamma ansvaret för Frikyrkliga forskningsrådet (FRIFO).
Lärare som önskar finansiellt stöd eller tjänsteutrymme för forskning ska efter samråd med
ämnesföreträdare meddela detta till FoU-rådets sammanträde i antingen augusti eller januari. Beslut om
internt stöd och utrymme i tjänst fattas av rektor.
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3. Verksamhet
3.1. Ämnesfördjupning inom huvudämnen
Den ämnesfördjupande forskningen är grunden för att säkerställa ALTs kompetens som
forskningsinstitution. ALT ska utveckla spetskompetens inom högskolans tre huvudämnen: praktisk
teologi (PT), bibelvetenskap (BV) och systematisk teologi (ST). Målsättningen är att ALT ska bli en viktig
aktör i svensk akademisk forskning med en egen profil utformad utifrån skolans närhet till
medlemsorganisationernas verksamheter och genom ett livaktigt, ömsesidigt utbyte med internationella
partners. Ämnesfördjupning ska vidare ge viktiga bidrag till utmaningar i samhälle och kyrka.
Sammantaget ska den ämnesfördjupande forskningen stärka och profilera ALT som en viktig och relevant
utbildare och forskningsinstitution inom ämnesområdet teologi.
Under perioden ska tydliga lärar- och forskargrupper formas inom samtliga tre huvudämnen.
Ämneskompetensen ska fördjupas genom gemensamt beslutade forskningsprojekt och
fördjupningsstudier samt genom lärares kompetenshöjningar. Vidare ska ämnesområdena förstärkas
genom samverkan med andra institutioner och genom att internationella forskare affilieras till ALT.
ALT driver tre masterutbildningar inom ALTs tre huvudämnen. Inom praktisk teologi sker
masterutbildning i samverkan med skandinaviska parter. Ämnesföreträdare ska vaka över att forskning
och fördjupning knyter an till de profiler som finns inom dessa masterprogram. En viktig uppgift under
perioden är att klargöra progressionen mellan grund- och masterutbildning samt att tillsammans med
samverkande institutioner skapa synergier mellan de tre masterprogrammen.
Ämnesfördjupande forskning vid ALT ska i högre grad offentliggöras. ALT ska stödja lärares publicering i
nationella och internationella skrifter och skapa former för teologiskt utbyte mellan forskare och praktiker
som gör ALTs forskning relevant för olika avnämare.

3.2. Ämnesövergripande forskningstematiker
ALT eftersträvar en organisering av forskningen som stödjer ämnesövergripande samverkan. De
ämnesövergripande profileringarna har avgörande betydelse för att verksamheten vid ALT prioriterar
forskning som stärker utbildningens profil och inriktning samt binder samman forskning med
masterutbildning och grundutbildning. Gemensamma tematiker kan också stödja utvecklingen av
profilerade kurser och program inom till exempel ”Terminen för diakonalt och socialt arbete” (DIOS) och
”Programmet för mission och interkulturella studier” (Promis). Tematikerna har sin förankring inom de
tre huvudämnena men ska arbeta ämnesövergripande så att forskningen kommer hela organisationen till
del. Enskilda forskares projekt bör, där så är lämpligt, relateras till dessa gemensamma tematiker.
Ämnesövergripande forskning är viktig för att ge breda perspektiv på samtida utmaningar och för att bidra
till kompetens och kunskap som förbereder studenter för uppgifter i kyrka och samhälle. Vidare
motverkar ämnesövergripande forskning ”stuprör” och fragmentarisering av det teologiska ämnesfältet.
Under perioden 2021–2025 ska ALT starta upp eller fördjupa pågående forskning inom tre
ämnesövergripande forskningstematiker av central relevans för utbildningen, avnämare och samhälle.
Avslutning, inriktningsförändringar eller uppstart av nya tematiker kan förberedas inför kommande
perioder. Sådana förändringar bereds av UFR och beslutas av styrelsen i samband med revideringar eller
fastställande av ny forskningsstrategi.
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Forskning vid ALT ska i tillämpliga fall integrera praxis och beprövad erfarenhet från relevanta miljöer.
Forskning bör också bedrivas med avnämare inte enbart för dem. Varje tematik ska verka för att
offentliggöra forskningsresultat i lämpliga forum såsom vetenskapliga publikationer,
forskningskonferenser och workshops som kan bli mötesplatser för forskning och utbyte med andra
intresserade (tredje uppgiften).
De tre forskningstematikerna under denna period är:
1. Lärande, ledarskap och lärjungaskap: Formation och fördjupning i komplexa och
idéburna organisationer.
Forskningstematiken behandlas i ett ämnesövergripande perspektiv för att utveckla kunskap om ledarskap
och lärande som har en väl genomarbetad teologisk grund. Här strävar arbetet efter interaktion mellan
ALTs tre ämnesfält: biblisk, systematisk och praktisk teologi. Fenomen och perspektiv som kan bli aktuellt
att behandla och beakta är: organisation och ecklesiologi, genus och mångkulturalitet, demokrati och
bemyndigande, hållbart ledarskap och livslångt lärande.
2. Postsekulär teologi: Om kyrka, diakoni, globalisering och det civila samhället.
Denna forskningstematik studerar huvudmännens och näraliggande organisationers relation till pågående
förändringar i samhället. Frikyrkan står inför stora möjligheter och utmaningar i samtiden som kräver
fördjupad bearbetning av frågeställningar om religion och politik inom ramen för postsekulära teoretiska
perspektiv. Samtidigt syftar forskningen till praxisnära kunskap för kyrkors arbete i det civila samhället.
Profilen ska utvecklas till en viktig resurs som tillsammans med sociala aktörer samlar och fördjupar
kunskaper och erfarenheter kring kyrkans diakonala och sociala arbete i det civila samhället.
3. Förkunnelse och undervisning om Kristus, Anden, frälsningen och kyrkan.
Tematiken syftar främst till att fördjupa och vidareutveckla innehållet i ALTs masterutbildningar inom BV
och ST men ska också inkludera didaktiska och homiletiska perspektiv. Tematiken uppmuntrar till att
fördjupa frågeställningar med relevans för personer som söker sig till studierna för fortbildning. Av
speciellt intresse inom denna tematik är att undersöka, utvärdera och ge bidra till fördjupning inom
förkunnelse och undervisning kring soteriologi, pneumatologi och ecklesiologi ur såväl bibelteologiska,
systematiska som religionsdidaktiska perspektiv.

3.3. Forskning om pentekostala rörelser och praktiker
Den globala kristenheten präglas i hög grad av växande pentekostala rörelser. ALTs uppgift att bedriva
samtidsrelevant teologisk forskning och att beakta globala perspektiv ska därför prioritera studiet av dessa
rörelser. ALT har genom sina huvudmän väl etablerade internationella relationer till pentekostala aktörer
och har därmed ett ansvar för att främja forskning kring dessa rörelser i Sverige och i världen.
En avgörande resurs för forskning inom detta fält är Institutet för Pentekostala Studier (IPS). IPS arbetar
ämnesövergripande med pentekostala perspektiv inom olika teologiska deldiscipliner och även inom andra
akademiska ämnesfält. Genom IPS önskar ALT bidra till att sammanföra och stödja forskare i olika
discipliner som sysslar med pentekostala studier i någon form. Utifrån den globala profil som pentekostala
studier har finns även nära koppling mellan arbetet inom IPS och ALTs strategi för internationalisering.
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