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Kvalitetsrapport forskarutbildning 

ASC, September 26, 2018 

1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 

Forskarutbildningsämne: ”Äldre och åldrande”/”Ageing and Later Life” 

SCB-kod: 50901 Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap Social Sciences 
Interdisciplinary 

Examensbenämning: FD i Äldre och åldrande / PhD in Ageing and Later Life; 
https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-aldre-och-aldrande 

En reviderad utbildningsplan är utvecklad och kommer snart att ersätta den här 
länkade.  

Executive summary / EN 

Aims – The postgraduate education in Ageing and Later Life at LiU is based on the 
research programme on Ageing, Life course and Social Change. It is key for the 
research and education activities at the Division Ageing and Social Change (ASC), 
its further development as a leading Swedish and European research institution in 
the field of research on ageing as well as the activities within the doctoral program 
on Ageing and Later Life. This programme defines the conceptual framework of the 
division as well as the structure of its research themes. In doing so, it forms a 
proposal for cutting-edge research on ageing and social change within the 
institutional context of the Department of Social and Welfare Studies at Linköping 
University. The programme highlights the opportunities and connecting 
possibilities inherent in multidisciplinary cooperation. This approach is consistent 
with the key requirements for innovative research on ageing and social change i.e. 
the need for scientific excellence plus the need for a reliable core unit within 
Linköping University. At the same time, the programme reflects the basic 
orientations of ASC’s professorships. 

Conceptual basis – Research at ASC integrates analyses of social conditions with 
analyses of individual ageing processes. This is done within the theoretical 
framework of life-course research. The concept of the life-course as an institution, 
as a trajectory and as a lived biography within its macro-societal context is at the 
heart of ASCs agenda. It allows ASC to organize research from a truly multi-level 
perspective. ASC systematizes its multi-level- and life-course-oriented research on 
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ageing and social change from two main angles. First, the structural and 
institutional dimensions of changing societies, populations and welfare systems that 
are related to changes in individual resources, performance and outcomes on all 
levels are emphasized. Second, ASC focusses on how the everyday life and health of 
older people are related to the social context of networks, families, local 
communities and local institutions and how they are embedded in macro 
environments such as economic and social security systems as well as their impact 
on these conditions. 

Research themes – In researching ageing and social change from the multi-level 
perspective of the life-course, ASC devotes itself to three key research themes that 
are strongly interdependent. The first theme is ‘ageing and social structure’, and it 
focuses on the issues of social inequality, integration and exclusion within a 
changing welfare society. The second theme is ‘ageing between health and disease’ 
and has a focus on health behaviours, ageing with morbidities and disabilities, as 
well as support needs and care and care systems. The third theme is ‘ageing in 
context’, which deals with the changing social, technological and spatial 
environments of individual ageing and their impact on individual agency and 
autonomy. In general, ‘future ageing’ is a major focus of ASC’s research. ASC’s 
intent is to contribute to discussions on the future of later life in an ageing society 
by generating knowledge that facilitates social debate on how to configure and 
achieve a sustainable society for all ages in Sweden, Europe and beyond. 

Agenda – Based on this comprehensive research program, ASC settles on a short-
term research agenda that is adjusted on a yearly basis according to changes in 
scientific and societal debates, university needs and funding opportunities. The 
research agenda serves as a foundation for activity planning and for joint activities. 

Exekutiv sammanfattning / SE 

Syfte – Forskarutbildningen i Åldrande och social förändring vid Linköpings 
universitet baseras på forskningsprogrammet Ageing, Life course and Social 
Change.Detta forskningsprogram lägger grunden för en fortsatt utveckling av ASC 
som ett ledande svenskt och europeiskt forskningsinriktning inom forskning om 
åldrande. I programmet ges både en begreppslig ram för avdelningen och dess 
forskningsteman, samt en reflektion över den inbördes relationen mellan dessa 
teman. Ambitionen är att programmet ska fungera som en plan för forskningen 
inom forskning om åldrande vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 
Linköpings universitet, och därvid utgöra en bas för tvärvetenskapligt samarbete. 
Programmet stödjer utvecklingen av innovativ forskning inom forskning om 
åldrande, lever upp till kraven på vetenskaplig excellens och bidrar till en grund för 
framtida forskningsverksamhet inom forskning om åldrande vid Linköpings 
universitet. Programmet pekar också ut den grundläggande inriktningen för ASC:s 
professurer. 
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Programmets begreppsliga ram – ASC:s forskning innehåller analyser av de 
sociala villkoren för individuella åldrandeprocesser inom ramarna för 
livsloppsforskning. Begreppet livslopp utgör ett grundbegrepp i forskningen. 
Livslopp betecknar åldrandet både som ett förlopp och som levd biografi inom en 
samhällelig kontext. Livsloppsbegreppet utgör således en central teoretisk 
utgångspunkt. Begreppet pekar på nödvändigheten av analyser på flera nivåer och 
det innebär samtidigt att forskningen inriktas mot två perspektiv. Inom det första 
perspektivet betonas den strukturella och institutionella dimensionen av samhällen, 
befolkningar och välfärdssystem i förändring, liksom förändringar av individuella 
resurser, aktiviteter och utfall. Inom det andra perspektivet ställs fokus på 
integrationen av äldre personers vardagsliv och hälsa i relation till personernas 
sociala nätverk och olika lokala sammanhang och institutioner.  

Forskningsteman – Forskningen om åldrande i ett livsloppsperspektiv har fokus på 
tre sammanlänkande forskningsteman. Det första är ”Åldrande och social struktur” 
och koncentreras på frågor om social ojämlikhet, integration och utanförskap i ett 
samhälle med förändrade välfärdssystem. Det andra, ”Åldrande mellan hälsa och 
sjukdom”, har fokus på hälsobeteenden, att åldras och leva med flera sjukdomar och 
funktionsnedsättningar samt behov av stöd, vård och vårdsystemen. Slutligen, det 
tredje temat, ”Åldrandets sammanhang”, har att göra med förändringar av 
åldrandets sociala, tekniska och rumsliga sammanhang och hur detta påverkar det 
individuella agentskapet och autonomin. I mer allmänna termer utgör åldrande i 
framtiden ett centralt tema för ASC:s forskning. Detta tema öppnar för att 
forskningen kan bidra med kunskap om möjligheterna att skapa ett hållbart 
samhälle för alla åldrar i Sverige, Europa och resten av världen. 

Aktuell forskning – Baserat på detta övergripanade och långsiktiga 
forskningsprogram har ASC också mer kortsiktiga planer vilka revideras årligen 
utifrån aktuella diskussioner och möjligheter till forskningsfinansiering, och som 
utgör grunden för verksamhetsplanering och gemensamma aktiviteter. 

Beskrivning av forskningsämnet ”Äldre och åldrande” 

Forskningen vid ASC bygger på analyser av de sociala villkoren för individuella 
åldrandeprocesser inom ramarna för livsloppsforskning. Begreppet livslopp utgör 
ett grundbegrepp i forskningen. Livslopp betecknar åldrandet både som ett förlopp 
och som levd biografi inom en samhällelig kontext. Livsloppsbegreppet utgör 
således en central teoretisk utgångspunkt. Begreppet pekar på nödvändigheten av 
analyser på flera nivåer och det innebär samtidigt att forskningen inriktas mot två 
perspektiv. Inom det första perspektivet betonas den strukturella och institutionella 
dimensionen av samhällen, befolkningar och välfärdssystem i förändring, liksom 
förändringar av individuella resurser, aktiviteter och utfall. Inom det andra 
perspektivet ställs fokus på integrationen av äldre personers vardagsliv och hälsa i 
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relation till personernas sociala nätverk och olika lokala sammanhang och 
institutioner.  

Forskningen om åldrande i ett livsloppsperspektiv har fokus på tre 
sammanlänkande forskningsteman. Det första är ”Åldrande och social struktur” och 
koncentreras på frågor om social ojämlikhet, integration och utanförskap i ett 
samhälle med förändrade välfärdssystem. Det andra, ”Åldrande mellan hälsa och 
sjukdom”, har fokus på hälsobeteenden, att åldras och leva med flera sjukdomar och 
funktionsnedsättningar samt behov av stöd, vård och vårdsystemen. Slutligen, det 
tredje temat, ”Åldrandets sammanhang”, har att göra med förändringar av 
åldrandets sociala, tekniska och rumsliga sammanhang och hur detta påverkar det 
individuella agentskapet och autonomin.  

I mer allmänna termer utgör åldrandet i framtiden ett centralt tema för ASC:s 
forskning. Detta tema öppnar för att forskningen kan bidra med kunskap om 
möjligheterna att skapa ett hållbart samhälle för alla åldrar i Sverige, Europa och 
resten av världen. Forskarutbildningen är en aktiv del i den pågående diskussionen 
om forskningsämnets (och därmed forskarutbildningsämnets) vetenskapliga 
utveckling och avgränsningområde. Doktoranders deltagande i konferenser samt de 
seniora forskarnas rapportering från konferenser och nätverk är en del i detta. ASC 
är också medlem i den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH, 
https://www.sweah.lu.se/) där dessa frågor diskuteras mellan doktorander från 
olika lärosäten som deltar i skolans verksamhet och kurser. Detta är kanske det allra 
viktigaste forumet för dessa frågor.  

Sammanfattningsvis menar vi att det att även om ASC är en liten 
forskarutbildningsmiljö ger det nära samarbetet med SWEAH stora möjligheter till 
vetenskaplig utveckling och avgränsning för forskarutbildningsämnet, även detta 
samarbete kan utvecklas ännu mer.  

Tabell 1: Nyckeltal 

Antal antagna doktorander 2008 – 2018 
Antagna 2008 
Antagna 2011 
Antagna 2012 (byte av ämne) 
Antagna 2014 
Antagna 2017 
Antagna 2018 

16 
4 
4 
2 
2 
1 
3 

Hur många har avlagt doktorsexamen 2009-2018 14 

Hur många har avlagt lic.-examen 2009-2018 1 

Antal aktiva doktorander 7 
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Medianutbildningstid i år (beräknad på de som 
avlagt doktorsexamen 2009-2018) 

5,4 

Genomsnittlig studietid (doktorsexamen) 
(helårekvivalent, beräknad på de som avlagt 
doktorsexamen 2009-2018) 

4 

Antal icke aktiva doktorander våren 2018 (dvs ingen 
aktivitet registrerad) 

Sökande per utlyst doktorandtjänst (2009-2018) 

1 

Tidigare ansökningar svårt få fram 
eftersom materialet är utrensat 
tjänst, 2015, 
- 30 sökande
 tjänst, 2017
- 2 sökande 
ITN-doktorandtjänsterna, 2018 
- 45 sökande (3 tjänster)

Varifrån har antagna (senaste 10 åren) sin 
grundutbildning? Samma institution, LiU, nationellt 
eller internationellt? Inom vilka huvudområden har 
de examen? 

Väldigt varierande bakgrunder på 
doktoranderna, nuvarande väsentligen 
med en LiU och internationell 
bakgrund. 

Hur många möjliga huvudhandledare (docenter och 
professorer) finns i miljön idag? 

Två, båda professorer;  
Andras Motel-Klingebiel och Lars-
Christer Hydén 

Hur många doktorandkurser (ej läskurser) 
ansvarade forskarutbildningsmiljön för under 
läsåret 2017/2018? 

Genom samarbetet med den 
nationella forskarskolan SWEAH och 
genom MSCA-ITN EuroAgeism har ASC 
tillgång till flera olika kurser. Inom 
ramen för SWEAH erbjuder ASC en 
kurs till våren 2019, den 
utannonserade till 2018, men flyttades 
fram av SWEAH. 
ASC kommer starta ett nytt kurspaket 
inom äldre och åldrande för ASCs 
doktorander och andra deltagare, med 
start hösten 2018. I paketet ingår 
kurser om 22,5 poäng. 

Hur finansieras doktorandtjänsterna 
(fakultetsanslag resp externa medel)? 

Den absoluta majoriteten är 
externfinansierade via 
forskningsprojekt. 

Hur många av doktoranderna har under det senaste 
året bedrivit sina studier på mindre än 80% av 
heltid? 

En (kommun)doktorand (67%) 
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Tabell 2: Lärarkompetens 
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2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

All scientists involved in supervision have comprehensive skills to supervise junior 
researchers, while experience with supervision and teaching does inevitably vary by 
seniority. The involved scientists passed through LiU’s research supervisor 
education respectively equivalent training at other universities. New colleagues start 
such training after recruitment at LiU if course were not passed earlier. Experience 
with teaching differs between professors and university lecturers. While all involved 
professors have comprehensive experience and expert-knowledge on all academic 
levels up to PhD and postdoc supervision, the familiarity with academic supervision 
of university lecturers varies. It is experienced scientists who serve as supervisors of 
doctoral students, while co-supervision is conducted by all eligible researchers. 

Teachers and supervisors have the necessary educational skills to cover the 
requirements for the program. Skills come from scientific and teacher education as 
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well as from teaching experience with feedback from postgraduate students as well 
as from colleagues within the division. The individual planning meetings, the 
regular supervisor meeting as well as the weekly ASC information meeting and 
seminars serve as a basis for the identification of potential needs for competence 
development. The involved professors lead, supervise and evaluate education 
activities in the doctoral program to guarantee the quality of teaching. 

All researchers at ASC conduct research and publish within their own subject area. 
Moreover, all of ASC’s researchers are involved on large-scale scientific networks 
within Sweden, the Nordics, Europe and beyond, be it by own initiative, or by 
institutional involvement, e.g. through the research conducted, ASC’s advisory and 
stakeholder board, the scientific events organized by the division or the professors’ 
initiative. By this, they continuously develop their scientific research skills and 
competences within their own subject area within the multidicisplinary field of 
ageing research. 

The division has undergone the structural changes during the recent two years, 
which lead to a loss of four senior researchers. Moreover, four senior researchers – 
three professors and a senior lecturer – retired during the last five years. Two new 
professors and three postdoc researchers joined the division and the doctoral 
program since then until today. Moreover, a former senior lecturer supports the 
teaching and subversion capacities of the program. While this shift stabilized the 
competence resources of the division and the program, long-term continuity is 
mainly guaranteed by the professorships involved. This is taken into account when 
teaching and supervision is planned. 

PhD student requesting change supervisor 

As doctoral students have the legal right to change supervisors, it is a high priority 
to fulfill the wish. Nevertheless, there are competing institutional precedencies, 
financial restriction and also limitations in the availability of suitable competences. 
This is also to limit the budgetary consequences of shifts in supervision under the 
current restrictions at ISV and LiU.  

A wish for the change of supervisors is usually based on a complex set of motives 
and needs an individual solution against the backdrop of the formal regulations. 
The necessity of the shift and the possibilities for alternative supervision is 
discussed with the doctoral student. Priority is given to alternative supervisors 
within ASC or the related research programs such as CEDER, ICT4SSelfcare, ITN 
EuroAgeism or others.  

Sammanfattningsvis menar vi att även om miljöns professorer utgör  den viktigaste 
stabila faktorn för planering av forskarutbildningen utgör bristen av tjänster på 
mellannivå ett problem och ett utvecklingsbehov. Dels är det bara ett fåtal personer 
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som kan vara handledare, vilket minskar flexibiliteten i miljön, dels saknas det 
akademiska rollmodeller för doktoranderna som inte är på så senior nivå.  

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

The composition of the current PhD student group and basic information about 
them are shown below in table 3. Information on the total number of students is 
provided in table 1. 

Tabell 3: Doktorandgruppens sammansättning 2018 

Doktorand Kön Ålder vid 
antagning 

inriktning Språkkunskaper 

 M 29, antogs 2014 Samhälls- och 
kulturanalys 

Svenska/Engelska 
/Danska 

29, antogs 2012 Psykologi Svenska/Engelska 

53, antogs 2011 Omvårdnad Svenska/Engelska 

  K 

  K                 

K 28, antogs 2015 Psykologi Italienska/Engelska 

 M 26, antogs 2017 Logopedi Svenska/Engelska 

M 32, antogs 2018 Antropologi Bengali/Engelska 

K 28, antogs 2018 Ekonomi Turkiska/Engelska 
/Tyska 

 M 26, antogs 2018 Journalistik och 
kommunikation 

Kinesiska/Engelska 

The comprehensiveness of the research education in “Ageing and Later Life” is a 
major goal of the program and the research environment as such. It is achieved and 
guaranteed by the thorough research program “Ageing, Life-course and Social 
Change” of the Division Ageing and Social Change (ASC) and the embeddedness of 
the research activities within the local, national, European and international 
networks of the division.  

Interdisciplinary research programs, a national doctoral school, COST Actions and 
an H2020 Marie-Skłodowska-Curie Innovative Training Network are major assets 
also for postgraduate education and so are the senior researchers’ activities in 
national and international associations such as The Swedish Gerontological Society 
(SGS), the Nordic Gerontological Federation (NGF), the International Assciation of 
Gerontology and geriatrics (IAGG), The Gerontological Society of America (GSA), 
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the British Society of Gerontology (BSG), the German Society of Gerontology and 
Geriatrics (DGGG), the Research Network on Ageing and Social Change (RASJC) 
and many more which provide research openings, networking chances and career 
opportunities.  

Moreover, ASC is supported by a scientific advisory group and a policy oriented 
stakeholder groups of 12 international, national and regional experts (see table 4), 
who on the one hand discuss critically ongoing research and education activities 
and on the other hands provide advice and opportunities for development and 
cooperation on the various levels. 

Tabell 4: Sammansättning av ASC’s rådgivande grupp 2018 

Kerstin Angvik Svenskt Demenscentrum, Norrköping, Sweden 

Helena Axestam Socialdepartementet, Stockholm, Sweden 

Tiny Jaarsma Linköping University, Sweden 

Carin Lennartsson Aging Research Centre, Stockholm, Sweden 

Mats Pettersson Sweden Kommunalrådsenheten, Norrköpings Kommun, Sweden 

Chris Phillipson The University of Manchester, United Kingdom 

Kirk Scott  Lund University, Sweden 

Christine E. Swane Ensomme gamles vaern, Copenhagen, Denmark 

Li Teske PRO Östergötland, Norrköping, Sweden 

Marijke Veenstra Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway 

Barbro Westerholm Riksdagen, Stockholm, Sweden 

Ulrika Wiklund TRR Trygghetsrådet, Linköping, Sweden 

In 2016, ASC hosted the SGS’s annual meeting and the International Conference on 
Ageing and Society, while in 2017, ASC was the organizer of a COST training school 
on Theories and Methods of Ageism Research. All three events offered the doctoral 
students in Ageing and Later Life countless opportunities for presentation, 
exchange and research development. Moreover, the division’s networks play an 
important role in the provision of appropriate skills. First, it is the research 
programs CEDER (Center for dementia research), coordinated by ASC, and ICT 4 
Self-Care with ASC is a project partner that provide a proper basis. Second, it is the 
ITN EuroAgeism, which provides a research basis, but also an international 
educational program for the doctoral students in ageing and later life. Doctoral 
students are encouraged to arrange secondments at partner institutions abroad. The 
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ITN EuroAgeism will continue this tradition and systematically enable students to 
have secondments with a duration of 3-10 months by providing research and policy 
partner institutions as host in Europe.   

The local, national and international networks of ASC are of great importance for 
the postgraduate education on Ageing and Later Life. Local, national and 
international research and education networks, first, provide scientific frameworks 
of excellence and competitiveness and an embedding of research education. They 
allow for research cooperation, offer data access and stipulate scientific feedback in 
addition to the support by the main and co-supervisors. Second, these networks 
deliver advanced education in international training schools and workshops. e.g. 
within the contexts of SWEAH, the COST Action IS1402 on Ageism, the COST 
Actions CA15122 on Old-Age Exclusion and the ITN EuroAgeism. Third, the 
networks pave the way for excellent dissemination by involvement in international 
conferences and publication on quality journals and edited volumes. 

Doctoral students attend further postgraduate courses at Linköping University, 
further universities in Sweden and universities abroad and are encouraged to so so. 
Participation in courses at other universities is economically supported by ASC if no 
further external means are available. SWEAH, the National Research School on 
Ageing and Health plays an important role in the provision of courses and 
additional knowledge. The Division Ageing and Social Change (ASC) is partner in 
the SWEAH syndicate and represents LiU in this. New doctoral students are 
suggested to join the school. SWEAH offers a specific curriculum on Ageing and 
Health, which is open to SWEAH members and all other doctoral students in 
Sweden. This course offering adds excellent interdisciplinary classes to the students’ 
choices and they are eagerly accepted. ASC’s scientists contribute to the SWEAH 
curriculum from the perspective of social and behavioral sciences within the field of 
research on ageing and health, most recently with a doctoral course on Life course 
and social exclusion. It was decided in spring 2018 and will be held in spring 2019. 

The education in “Ageing and Later Life” provides the basic conceptual knowledge 
in the field of the doctoral program. Further education at the unit is provided by 
demand, e.g. on issues of methods of ageing research or specific thematic aspects or 
research perspectives. Moreover, the unit’s seminars serve as a cornerstone of the 
education through the systematic exchange between students and senior 
researchers.  

Supervisors and co-supervisors provide extensive support by the discussion of 
research concepts, the systematic revision of text output, co-authoring of research 
papers and ongoing advice at any stage of the dissertation process. Supervisors and 
co-supervisors complement and harmonize professional expertise to guarantee 
adequate support of innovative research with the interdisciplinary scientific field of 
Ageing and Later Life.  

External, partly international commentators and commission members support the 
development of the dissertation with their critical contributions on the 30%, 60% 
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and 90% seminar levels. Opponents from other Swedish and international 
universities serve as discussants within the disputations to guarantee high 
standards of the output of the doctoral program. 

The doctoral programme on “Ageing and Later Life” does have externally funded 
and embedded doctoral students. All doctoral students are at least partly or entirely 
working in the unit’s work environment in order to guarantee the proper 
involvement in the research context and participation in competence development 
beyond formal teaching and supervision while maximizing the openings by a 
cooperation with external partners.  

It is a major policy of the doctoral programme to guarantee the main supervision on 
site to allow for maximum stability and availability. Besides, external co-supervision 
is desirable to maximize to quality and conceptual adequacy of the supervision. 
Besides, cooperation with external co-authors of research publications is stimulated. 
The unit’s rich networks are the main source for the recruitment of co-supervisors 
and research partners. This approach allows balancing the opportunities and 
challenges of the involvement of external partners in the supervision process. 

Sammanfattningsvis måste vi omigen påpeka att miljön genom sin litenhet är 
mycket sårbar. De utmärkta externa kontaktnäten minskar denna sårbarhet men 
kan inte radera dem. Längre tids frånvaro av en professor, som t.ex vid en 
utlandsvistelse ger tungt forskningsledande ansvar för den kvarvarande professorn 
att hantera. Fler personer på senior nivå skulle möjliggöra att dessa ansvar kunde 
delas.  

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Uppfyllelse av examensmål 

I det följande diskuterar vi hur högskoleförordningens examensmål för 
doktorsexamen uppfylls i forskningsmiljön. 

Vad gäller lärandeaktiviteter handlar det inte minst om att doktorander arbetar 
aktivt med kunskapsöversikter i början av avhandlingsarbete eftersom hen 
därigenom kommer att få en god översikt över det aktuella forskningsområdet. 
Aktivt deltagande i de veckovisa forskningsseminarierna är likaså en absolut 
nödvändighet för att kunna uppdatera kunskapsläget, både vad gäller 
forskningsresultat och metodologisk utveckling. Samma funktion har deltagande i 
internationella workshops och konferenser, och möjligheter att tillbringa tid 
utomlands vid systerenheter. 

Vad gäller måluppfyllelse för punkt 1 och 2 – alltså bred kunskap inom 
forskningsområdet och behärskande av specifika metoder – är detta något som 
ytterst kontrolleras vid disputationen, men också vid olika seminarier, inte minst 
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vid slutseminarium. Vid slutseminarium och disputation går externa bedömare 
igenom avhandlingstexten och prövar den aktivt gentemot gällande kunskapsnivåer 
inom det aktuella fältet. Internt sker samma bedömning vid de 30- och 60% 
seminarier då doktorandens aktuella avhandlingstext eller plan presenteras och 
diskuteras av forskare inom forskningsområdet äldre och åldrande. Genom att 
utbildningsmiljön ställer höga krav på aktivt deltagande i seminarieverksamhet och 
vidhängande kollegial läsning och granskning fylls även uppfyllelse av målet om 
brett kunnande genom seminarieverksamheten.  

Vad gäller de mål som kan anses som färdighetsmål (mål 3, 4 och 5) handlar det 
ytterst om att doktorander är en integrerad del av en aktiv forskarmiljö, något som 
exempelvis innebär möjligheter att arbeta med forskningsansökningar, 
forskningsetiska ansökningar, förberedelser för presentationer av forskning, 
arbeten med forskningsöversikter, design av studier, etc. En central ambition är att 
doktoranden skall kunna utveckla frågeställningar och design av studier mot 
bakgrund av forskningsöversikter och inom ramarna för studier som bedrivs inom 
forskningsmiljön. 

Vad gäller målen 6 är ambitionen att alla doktorander skall medverka vid och 
presentera sin forskning vid internationella vetenskapliga konferenser, men också 
vid nätverksmöten och internationella seminarier. Genom ett sådant deltagande får 
doktoranden också möjlighet att identifiera behovs av ytterligare kunskap (mål 7) 
samt hur forskning kan omsättas i ett vidare sammanhang, något som inom vår 
forskning handlar både om kliniskt utvecklingsarbete såväl som policyutveckling 
(mål 8). 

Vad gäller målen 9 och 10 handlar dessa framför allt om forskningens möjligheter 
och forskarens samhälleliga roll. Att doktorander aktivt deltar i arbetet med 
forskningsansökningar och ansökningar till etikprövningsnämnder möjliggör att 
dessa mål uppfylles. Även i karriärplaneringsdiskussioner med handledare och t.ex. 
post docsansökningar aktualiseras målen. Målen är också något som ofta är en 
integrerad del av diskussionerna i vår forskningsmiljö, såväl som i nationella och 
internationella sammanhang. 

I vårt arbete med att dokumentera och utvärdera examensmålen utgör den 
individuella studieplanen (ISP) ett viktigt instrument. ISP används i första hand för 
att dokumentera vad som har uppnåtts. Vad som ofta är av större vikt är de 
protokoll som skrivs vid 60% och slutseminarium. Dessa protokoll innehåller ofta 
konkreta rekommendationer för vidare avhandlingsarbete. 

ISP uppdateras minst en gång per år, ofta en gång per termin och ibland då 
väsentliga förändringar har skett. ISP diskuteras aktivt av doktorand och 
handledare. Vidare diskuteras varje doktorand vid handledarmöten, varvid frågor 
som har uppfyllandet av de grundläggande målen för forskarutbildningen 
diskuteras konkret i relation till varje enskild doktorand. 
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Sammanfattningsvis vill vi betona nödvändigheten av att doktorander är en del av 
en aktiv forskarmiljö, med internationellt aktiva forskare, eftersom det endast är på 
detta sätt som doktoranden ges en möjlighet att utveckla erfarenhet och kunskaper 
som ligger i forskningens frontlinje. Vi vill också argumentera för att det inom 
filosofiska fakulteten kan finnas anledning för oss att lära av hur medicinsk fakultet 
arbetar med aktivt med högskoleförordningens mål vid halvtidsseminarium och vid 
deras bedömning inför disputation. Det kan ske genom att målpunkterna finns med 
som givna och obligatoriska punkter i protokoll från dessa seminarier. ISP används 
redan i dag som det viktigaste instrumentet för att hantera både dokumentation och 
planering av doktorandens studier. Kanske går det också att utveckla användandet 
av ISP mer genom att graderingsseminariernas målpunkter dokumenteras där. 

3.2 Jämställdhet 

Inom forskningsområdet äldre och åldrande finns av tradition en viss könsmässig 
slagsida: fler kvinnor än män söker sig till detta forskningsområde. Vi har försökt 
att få en något jämnare könsfördelning i doktorandgruppen, men i praktiken har vi 
begränsade möjligheter inte minst på grund av våra ekonomiska förutsättningar 
som begränsar antalet doktorander vi kan anta. Vad gäller handledargruppen har vi 
gått från en kvinnlig dominans under en förhållandevis lång tidsperiod, till en viss 
manlig dominans. Också detta är något som är svårt att påverka i det korta 
tidsperspektivet. 

I vårt forskningsområde äldre och åldrande ingår frågor om jämställdhet, 
könsfördelning, etc., som en integrerad del av forskningen och är därför ständigt 
närvarande i vår verksamhet. I olika forskningsprogram och projekt aktualiseras 
jämställdhetsfrågor dessutom på olika sätt. Likaså finns denna typ av frågor 
närvarande i aktuell forskningslitteratur och därmed litteratur som doktorander 
tillgodogör sig. Av den anledningen är jämställdhet inte något som aktualiseras vid 
sidan om studier inom forskningsområdet utan är en naturlig del av det aktuella 
forskningsområdet. 

Samma sak gäller det som kallas ”lika villkorsaspekter” som också är en integrerad 
del av vårt forskningsområde och som dessutom har aktualiserats i ett flertal 
forskningsprogram och avhandlingar. 

Vi identifierar därför inte heller några speciella utvecklingsbehov vad gäller dessa 
områden vid sidan om att de är en del av vår forskning. 

3.3 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Doktorandens progression utgör en av de viktigaste frågorna vid 30%, 60% och 
slutseminarium bedömningarna. Det är vid dessa tillfällen som frågan ställs på sin 
spets huruvida doktoranden följer en förväntad progression. Diskussionen i 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

KVALITETSRAPPORT 

16(19) 

samband med dessa seminarier och handledningar kommer också att återspeglas i 
skrivningarna i ISP. 

Vi arbetar aktivt med att följa upp varje doktorandkurs som erbjuds doktoranderna. 
Samtliga kurser, oavsett om vi ger dessa själva, eller om det handlar om kurser som 
görs i samarbete med externa forskare, eller om kursen ges av annat svenskt eller 
utländskt universitet, är utgångspunkten att kursen skall ha högsta möjliga 
vetenskapliga kvalitet. Huruvida detta är fallet är självfallet alltid en 
bedömningsfråga som endast kan besvaras genom att kursen jämförs med andra 
liknande kurser inom samma fält och område.  De kurser som vi själva organiserar 
och genomför svarar självfallet mot studieplanerna (både den allmänna och de 
individuella) eftersom de har utvecklats med detta i sikte. 

Uppföljning av vårt kursutbud sker på två sätt. För det första genom återkommande 
diskussioner om forskarutbildningen utformning och därmed också studieplanen. 
För det andra genom återkommande diskussioner i handledarkollegiet med 
utgångspunkt i genomgången av doktorandernas progression men också 
värderingar av disputerade doktorander. 

Eventuella avvikelser i forskarutbildningen i förhållande till varje doktorands 
planering kan vara av många slag. Det kan handla om doktorander där det av olika 
anledningar kan finnas behov av att hitta speciella lösningar på behov som 
uppkommer genom avhandlingsprojektets utveckling. Det kan exempelvis finnas 
behov av speciell metodologisk fördjupning som eventuellt endast finns vid en 
forskningsmiljö någon annanstans. Det kan också handla om att det visar sig att 
doktorander har svårigheter att genomföra planerade aktiviteter och kurser. I båda 
fallen handlar det om att handledarna tillsammans med övriga handledare arbetar 
aktivt på att identifiera lösningar. 

Vi arbetar aktivt för att säkra att doktoranderna kan slutföra utbildningen inom 
planerad tid. Detta är något som vi arbetar med genom att handledare och övriga 
kollegor är mycket tydliga med de tidsmässiga ramar som gäller för utbildningen. 
Därför behandlar vi genomgående den tidsmässiga planeringen som en integrerad 
del av handledningsprocessen. Likaså följer vi ständigt upp och diskuterar 
tidsdimensionen i handledarkollegiet. 

Sammanfattningsvis menar vi att ett av våra främsta problem inom 
forskarutbildningen är att vi antar förhållandevis få doktorander med långa 
mellanrum. Det gör att mycket av de rutiner som finns tenderar att förändras över 
tid utan att någon egentligen lägger märke till detta. För att få forskarutbildningen 
att fungera optimalt är det viktigt med kontinuerlig antagning av doktorander. 
Kanske borde därför delar av forskarutbildningen centraliseras på samma sätt som 
har skett inom medicinsk fakultet. Vi menar precis som tidigare, att filosofiska 
fakulteten förmodligen har mycket att lära av hur medicinska fakulteten organiserar 
arbetet med gemensamma forskarutbildningskurser. 
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4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

I vår miljö för vi en ständig dialog med doktoranderna – något som blir naturligt 
och möjligt eftersom vi är en förhållandevis liten forskarutbildningsmiljö. Men, vi 
skulle utan tvekan kunna bli betydligt bättre på att integrera doktoranderna 
systematiskt och formellt i uppföljning och planering av forskarutbildningen. 

Eftersom vi är en liten miljö är det lätt att samla in, sammanställa och återföra 
synpunkter på utbildningen. Trots detta är det otvivelaktigt så att vi skulle kunna 
systematisera och utveckla detta arbete genom att ha med doktorandrepresentanter 
i handledarkollegiet, vilket vi inte har idag. (Självfallet skulle 
doktorandrepresentanter inte närvara vid de individuella genomgångarna på dessa 
möten.) 

Vi genomför muntliga och skriftliga utvärderingar av alla våra 
forskarutbildningskurser, och dessa utgör sedan grunden för revisioner av kurserna. 
Likaså har vi arbetat aktivt vid avdelningen med resultaten från 
doktorandundersökningen. Det kan kanske påpekas att vi inte har haft några större 
problem de senaste åren. I och med att vi är en liten miljö tas dessa frågor ständigt 
upp vid veckomöten, APT och vid andra tillfällen. Det sker en ständig återkoppling 
direkt vid framför allt veckomöten där alla doktorander och forskare deltar. 

Sammanfattningsvis kan det självfallet ske en ytterligare formalisering vad gäller 
integrationen av doktoranderna i utvecklingen och värderingen av 
forskarutbildningen, men eftersom vi är en liten miljö har vi små möjligheter till 
detta. 

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Vi för en aktiv diskussion om framtidsplanerna (karriärplanering) med början i 
antagningsintervjun fram till disputationen. Karriärplanering är en mycket viktig 
och central del av hela handledningsprocessen. Så exempelvis är avhandlingens 
profilering beroende av vad doktoranden tänker sig efter disputation; det vill säga, i 
planeringen ingår att utforma avhandlingen så att den blir användbar för 
doktoranden i ett karriärperspektiv.  

Karriärplaneringen handlar både om möjligheter att gå vidare inom akademin eller 
utanför akademin, nationellt eller internationellt. En viktig del av 
karriärplaneringen är att doktoranderna blir en del av de aktiva forskarnas (och 
handledarnas) nätverk. 

Handledarna har en god översikt och kunskap om de nationella och internationella 
akademiska karriärmöjligheterna genom att de själva är aktiva. Inom vårt 
forskningsområde har alla forskare också mycket kontakter med det omgivande 
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samhället – från politiker till administratörer – och har därför i allmänhet kunskap 
om arbetslivet också utanför akademien. 

Framför allt genom att vi som forskare har aktiv kontakt med relevanta delar av 
samhället (i vårt fall statliga och lokala aktörer inom äldreområdet). Samtliga 
forskare (och flera doktorander) har också varit involverade i statliga (och lokala) 
utredningar inom äldreområdet, vilket ger god kunskap om utvecklingstendenser. 

Vi ser gärna att alla doktorander deltar i undervisning under sin doktorandtid. Ofta 
lyckas vi organisera detta, vilket ger doktoranderna en erfarenhet för livet efter 
disputationen. Vi ser också gärna att doktoranderna genomgår relevanta 
pedagogikkurser. Det skall observeras att vissa doktorander väljer att inte meritera 
sig pedagogiskt. 

Eftersom vi är en liten miljö har vi i princip endast en 
institutionstjänstgöringsuppgift (seminarieplanering). Här har vi kunnat följa 
principen att den som är intresserad arbetar med denna uppgift (men vi är en liten 
miljö). 

Eftersom vi har omfattande kontakter med representanter från stat, landsting och 
kommun, blir doktoranderna del av dessa kontakter. Flertalet doktorander har 
exempelvis deltagit i utbildningar för personal inom landsting och kommun. Likaså 
är doktoranderna med vi olika projekt som genomförs tillsammans med 
kommunerna eller med statliga aktörer. 

Sammanfattningsvis ser vi kanske inte så stora utvecklingsbehov inom detta 
område eftersom vårt forskningsområde för med sig omfattande samarbete med det 
omgivande samhället. 
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Allmän studieplan för forskarutbildningen i äldre och åldrande vid 
NISAL (National Institute for the Study of Ageing and Later Life) 

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med licentiatexamen och för 
studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen.  

1. Utbildningens mål

Vid NISAL (National Institute for the Study of Ageing and Later Life) studeras kunskaps- och 
forskningsområdet äldre och åldrande, såväl områdets teori och metodik som valda 
tillämpningar. Mångdimensionella aspekter av åldrandet och om att vara äldre utgör kärnan i 
den tvärvetenskapliga forskningsmiljön. Forskningens fokus är de äldres och åldrandets olika 
förutsättningar, villkor och uttryck i kultur och samhälle. 

Målet för forskarutbildningen i äldre och åldrande är att den forskarstuderande, efter avslutad 
utbildning med godkänt resultat, har förvärvat fördjupade kunskaper inom området. Den 
studerande är väl förberedd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete. Den 
studerande visar förmåga att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad 
forskningsinsats samt att presentera och sprida forskningsresultat. 

2. Antagningsvillkor

2.1 Grundläggande bestämmelser 
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grundläggande 
behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan 
förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. 

2.2 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som genomgått 
grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i 
huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsstyrelsen för en 
enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet. 

2.3 Särskild behörighet 
Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av 
central betydelse för forskningsområdet äldre och åldrande. 
Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt 
motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. 

3. Antagning

3.1 Ansökan 
Ansökan om antagning till forskarutbildning i äldre och åldrande ställs till styrelsen vid 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. 
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3.2 Antagningsbegränsning och urval 
Till forskarutbildningen får endast antas så många forskarstuderande som kan erbjudas 
handledning, godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering. 
Antagningsbegränsning till forskarutbildning tillämpas om antalet behöriga sökande är större än 
antalet tillgängliga platser. Grunden för urval bland behöriga sökande till forskarutbildning i 
äldre och åldrande är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Vid urvalet 
beaktas följande omständigheter: 
 
- studieresultat som visar kreativitet, mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk 
analys, 
- speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan 
vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen i äldre och åldrande. 
 
I första hand görs urvalet på grundval av dokumenterat och av den sökande själv åberopat 
material, till exempel självständiga studiearbeten och intyg om yrkesverksamhet. Därutöver kan 
annat beslutsunderlag såsom intervjuer med den sökande vara av betydelse. Vid antagningen tas 
även hänsyn till den kompetens som de till forskarutbildningen knutna lärarna besitter. 
 
3.3 Beslut om antagning 
 
Beslut om antagning av studerande till forskarutbildningen fattas av institutionsstyrelsen. 
 
 
4. Utbildningens utformning 
 
4.1. Allmänt 
Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 90 
högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng. Utbildningen för licentiat- examen 
omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng och en 
vetenskaplig uppsats om 60 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för 
utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen. 
 
Den studerande bör påbörja sitt vetenskapliga arbete redan under första årets studier och således 
bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. 
 
4.2. Kurser 
I doktorsexamen ingår: 
- obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge grundläggande kunskaper 
inom forskningsämnet äldre och åldrande (22,5 hp) 
- obligatoriska kurser som syftar till att ge fördjupad kompetens inom avhandlingsämnet (15 hp) 
- obligatoriska kurser som syftar till att ge den studerande kunskaper i vetenskapsteori och 
metod av vikt för avhandlingens genomförande (22,5 hp) 
- individuella, valbara kurser som syftar till att ge fördjupade kunskaper inom avhandlingsämnet 
(30 hp) 
 
I licentiatexamen ingår: 
- obligatoriska kurser för samtliga studerande som syftar till att ge grundläggande kunskaper 
inom forskningsområdet äldre och åldrande (30 hp) 
- individuella, valbara kurser som syftar till att ge fördjupad kompetens inom avhandlingsämnet 
(30 hp) 
 
Forskarstuderande som undervisar skall genomgå kurs i högskolepedagogik. 
 
I forskarutbildningen ingår även forskningsmiljöns seminarieverksamhet. 
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För varje enskild studerande kan modifieringar göras med hänsyn till vederbörandes 
förkunskaper samt i relation till de krav som ställs genom deltagande i forskningsmiljön. De 
individuellt bestämda kurserna fastställes av den studerandes huvudhandledare efter samråd 
med den studerande. I vissa kurser ges undervisning medan övriga inhämtas genom 
litteraturstudier. 

Grundutbildningskurser på lägst avancerad nivå och som inte ingår i villkoren för särskild 
behörighet kan efter godkännande av examinator tillgodoräknas i forskarutbildningen inom 
kvoten för valfria kurser. 

4.3 Närmare information 
Närmare information om forskarutbildningen lämnas av NISAL vid Institutionen för samhälls- 
och välfärdsstudier. 

4.4 Avhandling för doktorsexamen 
För doktorsexamen skall den forskarstuderande författa en vetenskaplig avhandling, vars 
omfattning motsvarar 150 högskolepoäng. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt 
forskningsarbete och vara av betydelse för forskningen inom det valda området. 
Avhandlingen skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk 
(monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser som den 
forskarstuderande har författat ensam eller gemensamt med annan person, kompletterad med en 
sammanfattande diskussion (sammanläggningsavhandling). Uppsatserna skall vara av sådan 
kvalitet att de kan publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Vid lagarbete skall den enskildes 
arbetsinsats kunna särskiljas och bedömas. 

Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation. Regler om förfarandet vid disputation 
finns i Högskoleförordningen, vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av 
universitetsstyrelsen och av Filosofiska fakultetsstyrelsen. 

4.5 Uppsats för licentiatexamen 
För licentiatexamen skall den studerande författa ett vetenskapligt arbete vars omfattning 
motsvarar 60 högskolepoäng. Uppsatsen skall baseras på ett självständigt forskningsarbete. 
Uppsatsen skall försvaras vid ett offentligt seminarium. Filosofiska fakultetsstyrelsen beslutar om 
de närmare formerna för den vetenskapliga uppsatsens framläggande. 

5. Utbildningens uppläggning

5.1 Individuell studieplan 
Tillsammans med huvudhandledaren skall den forskarstuderande göra upp en plan för sin 
forskarut- bildning, vilken skall följas upp minst en gång varje år. Huvudhandledaren är ansvarig 
för rådgivning avseende avhandlingsarbetets inriktning, omfattning och genomförande. 
Huvudhandledaren skall rådgiva den forskarstuderande om möjliga karriärvägar efter avslutade 
forskarstudier. 

5.2 Undervisning 
Undervisningen meddelas huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och handledning. 
Den studerande skall under studietiden ta del i vetenskapliga aktiviteter genom att bevista 
seminarier, gästföreläsningar etc. Den studerande kan ges möjlighet att delta i undervisning och 
kunskapsprov vid annan fakultet eller annat lärosäte. Det ankommer på forskningsmiljön att 
erbjuda den forskarstuderande möjligheter att delta i internationella konferenser och kurser. 
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5.3 Handledning 
Studerande för forskarutbildning har rätt till handledning motsvarande fyra års heltidsstudier för 
doktorsexamen och två år för licentiatexamen. Val av avhandlingsämne skall ske i samråd mellan 
den forskarstuderande och huvudhandledaren och bör ske under utbildningens första termin. 
 
Handledare inom forskarutbildningen är dess professorer, docenter och forskarassistenter samt 
särskilt förordnade lärare. Dessa har ett kollektivt ansvar för handledningen. För varje forskar-
studerande ska utses minst två handledare. En av dem ska vara huvudhandledare. Val av hand-
ledare sker efter samråd med den forskarstuderande. Huvudhandledaren skall vara docent- 
kompetent som skall ha genomgått forskarhandledarutbildning. Biträdande handledare skall ha 
avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. 
 
Fakultetsstyrelsen har fastställt riktlinjer för prövning av rätt till handledning och andra resurser 
för forskarstuderande. 
 
6. Examination 
Kunskapskontrollen sker genom skriftlig eller muntlig examination. Tentamina och prov bedöms 
med något av betygen godkänd eller icke godkänd. Huvudansvarig handledare är examinator för 
de kurser för vilka särskild examinator ej utsetts. 
  
Doktorsavhandlingen bedöms av en betygsnämnd i enlighet med regler i högskoleförordningen, 
vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av universitetsstyrelsen och 
filosofiska fakultetsstyrelsen. Vid betygssättning tas hänsyn både till avhandlingens innehåll och 
till försvaret av densamma. Avhandlingen skall bedömas med något av betygen godkänd eller 
underkänd. 
 
Filosofiska fakultetsstyrelsen beslutar om de närmare formerna för licentiatuppsatsens 
framläggande. Betyg av licentiatuppsatsen bedöms av en av institutionen utsedd gransknings-
kommitté om minst tre disputerade lärare. Licentiatuppsatsen skall bedömas med något av 
betygen godkänd eller underkänd. 
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