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Kvalitetsrapport av forskarutbildningen i Etnicitet och 
migration vid Avdelningen för migration, etnicitet och 
samhälle, REMESO 

Följande kvalitetsrapport har sammanställts vid Avdelningen för migration, etnicitet och 
samhälle, IKOS, tillika det universitetsövergripande Institutet för forskning om migration, 
etnicitet och samhälle, REMESO. Rapporten är resultatet av ett gemensamt arbete där samtliga i 
miljön och vid forskarutbildningen verksamma personer tagit del – doktorander, studierektorer, 
samordnare och forskarutbildningsstudierektor inräknade. Planering för och utkast till 
rapporten har diskuterats vid två på varandra följande möten i Handledarkollegiet för 
forskarutbildningen, vid möten i Doktorandrådet, samt vid Personalmöte. För innehållet i de 
olika avsnitten står Anna Bredström, Peo Hansen, Stefan Jonsson, Karin Krifors, Branka Likic-
Brboric, Catrin Lundström, Anders Neergaard, Eva Rehnholm och Zoran Slavnic samt 
forskarstuderande Haqqi Bahram, Asher Goldstein, Lisa Karlsson Blom, Rudeina Mkdad, Mavis 
Hooi, Olav Nygård, Andrey Tibajev och Julia Willén. Samordnare för rapporten har varit 
forskarutbildningsansvarig Stefan Jonsson i nära samråd med forskarutbildningsstudierektor 
vid IKOS Catrin Lundström. Rapporten nedan följer den av fakulteten framtagna mallen för 
kvalitetsrapporter. För att öka läsligheten har vi i denna rapport avlägsnat de instruktioner och 
kriterier som förekommer i mallen. 

Som bilagor till rapporten vidläggs  

1. Hanteringsordning för forskarutbildningen i etnicitet och migration;  
2. Översikt över REMESO International Graduate School 2009–2016; 
3. Översikt över externa projektmedel. 
4. Vision och strategi: REMESO 2018 and Beyond 
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1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 
Forskarutbildningsämne: Etnicitet och Migration (Ethnic and Migration studies) 
SCB-kod: 50904 (?) 
Examensbenämning: filosofie doktorsexamen/ filosofie licentiatexamen 
 
Nyckeltal 
Tabell 1.     

Totala antalet forskarstuderande i miljön 2015-2019 17 9 kvinnor, 8 män 
Antalet aktiva forskarstuderande våren 2020 9 5 kvinnor, 4 män 
Antal avlagda doktorsexamina 2015-2019 8 4 män, 4 kvinnor 
Antal avlagda licentiatexamen 2015-2019 0   
Genomsnittlig studietid (disputerade 2015-2019) 4,4 år Räknat på anställningsperiod om 4 år 

heltidsstudier 
Genomsnittlig studietid inklusive assistenttjänstgöring, 
sjukfrånvaro, etc (disputerade 2015-2019) 

6,2 år   

Examen inom 8 år, disputerade 2015-2019 Samtliga 4 män, 4 kvinnor 
Sökande per utlyst doktorandanställning 2015-2019 20,5 / 2* Antagning 1 2019: 4 platser = 82 sökande 

Antagning 2 2019: 1 plats = 2 sökande* 
* Antagning 2 avsåg rekrytering av specifik individ till specifikt projekt, därav få sökande. 

 
 
Länk till allmän studieplan 
https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-etnicitet-och-migration  
 
Forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och avgränsning 
Forskarutbildningsämnet etnicitet och migration behandlar orsakerna till, villkoren för och 
konsekvenserna av internationell migration, rasism, diskriminering och integration. Här 
studeras även sådana ekonomiska, politiska, sociala och kulturella processer, i såväl ”forna” som 
”nya” hemländer, som möjliggör eller försvårar migration och inkludering i samhället. 

Migration är ett växande kunskapsområde. Samtidigt har migrationen blivit ett allt mer 
aktuellt ämne. Detta beror på att migrationen är en av de processer som starkast och mest 
motsägelsefullt präglat och präglar samhället. Migration orsakas av flera olika processer – i dag 
till exempel ekonomins och kulturens globalisering, arbetsmarknadens förändringar, den 
snabba urbaniseringen, ekologisk förstörelse, instabila styresskick och ett alltmer komplicerat 
system av politiska och territoriella gränser i många delar av världen – vilka i sin tur leder till 
sociala ojämlikheter, fattigdom, arbetslöshet, konflikter och andra bristtillstånd som driver 
många att migrera för att finna bättre levnadsmöjligheter eller helt enkelt överleva, men som 
samtidigt möjliggör för andra, som är mer priviligierade, att genom migration förbättra och 
berika sin utbildning, sitt yrkesliv och sin tillvaro i gemen. 

Hur och när människor migrerar, vilka som migrerar, hur de inkluderas och exkluderas i 
sina nya hemländer, hur de tolkar sin situation och tolkas av andra – detta i sin tur är något som 
påverkas av historiskt betingade etniska indelningar och gränsdragningar. Så sett är 

about:blank
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migrationen en del av förklaringen till att nutida samhällen å ena sidan ofta har avsevärda 
problem med etnisk diskriminering och etniska konflikter, å andra sidan åtnjuter de fördelar 
och möjligheter som finns i ett samhälle med människor av olika etnisk bakgrund. När 
migranter funnit en ny hemort finner de sig inknutna i specifika relationer dels till ett 
majoritetssamhälle, dels till migranter och minoriteter med andra bakgrunder, vilket i sin tur 
gör att själva bakgrunden och levnadssättet blir socialt och existentiellt synliga för dem själva 
och andra och ofta framstår som en fråga om just etnicitet eller etnisk identitet. Så till vida kan 
etniciteten även förvandlas till ett stigma eller en resurs, en belastning eller ett värde, som i sin 
tur ofta knyts till kulturella markörer, ritualer och symboler av olika slag. 

Den metodologiska grunden för tvärvetenskaplig forskning om migration och etnicitet har 
allmänt sett utvecklats främst ur sociologi och kulturantropologi, samt i viss mån statsvetenskap 
och politisk ekonomi. Forskarutbildningen i etnicitet och migration avspeglar forskningen inom 
ämnet så till vida att den använder en rad vetenskapliga metoder som förekommer inom 
humaniora, samhälls- och beteendevetenskap., Hit hör utpräglat kvantitativa metoder som 
register-, enkät- och attitydundersökningar samt kvantitativa innehållsanalyser. Lika vanliga 
eller vanligare är kvalitativa metoder, till exempel deltagande observation, djupintervjuer och 
gruppintervjuer, policyanalys, arkivstudier, historiska studier, kvalitativa innehållsanalyser, 
diskursanalys, intersektionell analys och texttolkning. 

Ämnesmässigt rymmer forskarutbildningsämnet etnicitet och migration idag element från 
bland annat sociologi, socialantropologi, statsvetenskap, pedagogik, företagsekonomi, politisk 
ekonomi, historia, kulturgeografi, kulturstudier, genusstudier, litteraturvetenskap, visuella 
studier och mediestudier.  

Forskarutbildningen i etnicitet och migration vid LiU är relativt sett ovanlig. På de flesta 
andra lärosäten erbjuds forskarutbildning i migration vanligen i samhällsvetenskapliga och/eller 
statsvetenskapliga miljöer, medan etnicitet behandlas företrädesvis av miljöer präglade av 
kulturantropologiska och etnografiska perspektiv. LiUs forskarutbildning däremot söker 
systematiskt kombinera studier av etnicitet och migration, enligt de principer som anges ovan. 
Vår forskning och utbildning utmärker sig också genom att den tillämpar ett kritiskt reflexivt 
förhållningssätt till den idé- och begreppsbildning som söker greppa sammansatta fenomen som 
migration och etnicitet, samt genom att den i lika grad betonar den språkligt diskursiva 
dimensionen som den ekonomiskt materiella dimensionen i dessa bägge fenomen. Det är denna 
syntetiska, kritiska och tvärvetenskapliga utformning av vår forskarutbildning som ytterst 
skapar REMESOs vetenskapliga profil och gör vår forskarutbildning attraktiv och framgångsrik. 

Handledarkollegiet för forskarutbildningen ser denna profil som en styrka, som vi 
kontinuerligt söker utveckla. Detta sker genom att utveckla och förnya forskarutbildningskurser, 
genom en mycket aktiv seminarieverksamhet och en livlig verksamhet vad gäller projekt- och 
programansökningar. Vi uppfattar också att denna profil verkar sporrande för doktorander och 
resulterar i avhandlingar som är vetenskapligt gedigna och samhälleligt relevanta. Vi uppfattar 
också en stor och växande samhällelig efterfrågan på, i vissa fall även ett politiskt behov av 
studier av det slag som våra forskarstuderande utvecklar. En av forskarutbildningens svagheter 
är att vi saknar resurser att i önskad grad hjälpa doktoranderna att nå ut med sin forskning och 
förankra den i det samhället och i de institutioner som vore behjälpta av den. 
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2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

Tolv forskare är för närvarande aktiva som handledare i forskarutbildningen i etnicitet och 
migration. Härtill kommer två emeriti som står till förfogande för handledning, samt två 
gästprofessorer med informella roller i doktorandhandledning. Se tabell 2 nedan.  

Tabell 2. 
Namn Akademisk grad & 

Anställning 
Institution  Ämneskompetens Huvudhandl. Bihandl. Tid för 

forskning 
Pedagogisk 
kompetens  

 Docent & 
Universitetslektor 

REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration 1 1 Externa ansl. Handl-utb. 

 Professor 
(bitr. ansvarig FU; förest 
REMESO Grad. School) 

REMESO/ 
IKOS  

Etnicitet och migration, 
statsvetenskap 

1 Externa ansl. Handl-utb. 

 Professor (ansvarig FU) REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration, 
litteraturvetenskap, 
estetik 

3 
 

1  Fakultetsansl. & 
externa ansl. 

Handl-utb. 

 FD & Biträdande 
universitetslektor 

REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration 1  Externa ansl. Handl-utb. 

-
 

Biträdande professor REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration, 
ekonomisk historia 

Externa ansl. Handl-utb. 

 
 

Docent & 
Universitetslektor 

REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration, 
sociologi 

1 LiU Fellow 
fakultetsansl. 

Handl-utb. 

 
Professor REMESO/ 

IKOS 
Etnicitet och migration, 
sociologi 

3 Externa ansl. Handl-utb. 

 Biträdande professor REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration, 
sociologi 

1 Externa ansl. Handl-utb. 

 
 

Professor emeritus REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration, 
sociologi, 
socialantropologi 

Externa ansl. Handl-utb. 

Professor emerita REMESO/ 
IKOS 

Etnicitet och migration, 
sociologi 

Externa ansl. Handl-utb. 

Handledare utanför REMESO 

 Professor Inst. f. 
samhällsv. SH 

Etnicitet och 
migration 

1 Externa ansl. Handl-utb. 

 FD & Forskare Sociologiska 
inst. SU / Inst. 
f. framtidsst. 

Sociologi 1  Externa ansl. Handl-utb. el. 
motsv.  

 Docent & 
Universitetslektor 

Socialt arb./ 
IKOS 

Soc. arbete, etnicitet och 
migration 

1 Externa ansl. Handl-utb. 

 
Professor Tema Genus/ 

Tema 
Post- och dekoloniala 
studier, genusvet. 

1 Fakultetsansl & 
externa ansl. 

Handl-utb. el. 
motsv. 

Gästprofessorer 

 
 

Gästprof. VT19 Bristol 
University 

Migration and mobility 
studies 

Fakultetsansl. – 

 Gästprof. VT20 Université de 
Paris-8 

Sociologi, pedagogik, 
samhällsteori 

Fakultetsansl. – 

Handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska 
kompetens i förhållande till utbildningens behov. 
Forskarutbildningen i etnicitet och migration har god tillgång på pedagogiskt välmeriterade och 
vetenskapligt framgångsrika handledare. Samtliga har genomgått handledarutbildning eller 
förvärvat motsvarande kompetens. Samtliga är forskningsmässigt mycket aktiva och kan därför 
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erbjuda de forskarstuderande inblick i pågående projekt och aktiva forskarnätverk, samt ge 
precisa råd till doktorander om publicering, konferensmedverkan, undervisningsåtaganden och 
samverkansuppdrag.  

Handledarkollegiet fyller väl det befintliga behovet att ge såväl obligatoriska som valbara 
forskarutbildningskurser inom ämnet etnicitet och migration (se vidare om REMESO 
International Graduate School nedan). Handledarna inom kollegiet har åtskilliga 
handledaruppdrag vid andra lärosäten, liksom de ofta får förfrågningar om att agera som 
opponent eller i betygsnämnd vid andra delar av LiU och vid andra lärosäten. Detta vittnar om 
ett högt förtroende för vår kompetens inom etnicitet och migration samt angränsande områden. 

Värt att kommentera är, att antalet intresserade och kompetenta handledare vida överstiger 
antalet doktorander. Den begränsade möjligheten att anta doktorander gör att kolleger saknar 
handledning. Värt att kommentera är också, att de flesta handledarna ämnesmässigt tillhör 
samhällsvetenskaperna, företrädesvis sociologi, medan handledningsresurser inom humaniora 
och särskilt historievetenskap är mindre. Detta kompenseras delvis av samtliga handledares 
engagemang för tvärvetenskapliga perspektiv i forskningen, där kulturteoretiska, tolkande och 
historiserande inslag gör sig gällande jämte samhällsvetenskapliga perspektiv. 
 
Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den aktuella 
forskarutbildningen?  
Samtliga aktiva handledare har genomgått handledarutbildning eller förvärvat motsvarande 
kompetens. De flesta har mycket omfattande erfarenhet av undervisning och handledning på 
samtliga nivåer – kandidat, master och doktor. Yngre kolleger erbjuds möjlighet att genomgå 
LiU:s handledarutbildning och har omfattande erfarenhet av undervisning och handledning på 
kandidat och masternivå. 
 
Handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt forska, följa 
utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom det egna 
ämnesområdet.  
REMESO är en avdelning och ett institut med stark internationell forskningsprofil. Handledare 
och lärare är mycket framgångsrika i att dra in externa anslag (se bilaga över sammanställning 
av externa anslag). Catrin Lundström, genom LiU karriärkontrakt, och professor Stefan 
Jonsson, genom sin professur (utöver flera externa anslag), är de enda handledare och lärare 
som forskningsmässigt har tillgång till fakultetsanslag. Övriga handledare och lärare har alla 
externa forskningsanslag som utgör grunden för deras möjligheter att kontinuerligt forska. 
Fakultetsanslaget används därutöver huvudsakligen för doktorander, samt för att i mån av 
behov och i begränsad omfattning stödja biträdande professorer och professorer att söka 
forskningsmedel, särskilt programmedel, samt att om möjligt garantera en minimiomfattning 
om 20 procents forskning. Framgångsrika ansökningar om externa bidrag har därför möjliggjort 
att samtliga handledare och lärare kan forska och följa utvecklingen och vidareutveckla 
vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. Detta förutsätter aktiva handledare och lärare vad 
gäller att söka externa forskningsmedel samt ett kollegialt stöd i att förbättra ansökningar. I 
dessa förhållanden ligger på lång sikt en potentiell risk på sikt att lärare och handledare blir 
mindre forskningsaktiva. Denna risk har hittills hanterats genom att handledarnas och lärarnas 
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sökande av externa medel varit flitigt och framgången mer än tillfredsställande, särskilt vad 
gäller projektmedel. 

 
Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges 
tillräckliga lärar- och handledarresurser?  
Samtliga lektorer vid REMESO är docentkompetenta. Det gör att samtliga lektorer, biträdande 
professorer samt professorer kan vara såväl huvudhandledare som biträdande handledare. Vi 
har även en biträdande lektor som idag är biträdande handledare. REMESO har nyligen 
rekryterat en fakultetsprofessor med start kring årsskiftet. I skrivande stund pågår rekrytering 
av ytterligare en universitetslektor. Utifrån anställningsnämndens beslut innebär det ett tillskott 
av ytterligare två kvinnliga handledare. Vi för en kontinuerlig dialog i handledarkollegiet om att 
långsiktigt säkra att doktoranderna ges tillräckliga handledarresurser. 

REMESO som institut är större än REMESO som avdelning vilket innebär att möjliga 
biträdande handledare kan hämtas från en vidare krets. I dagsläget finns fyra biträdande 
handledare som har koppling till REMESO men som inte är anställda på avdelningen.  

Handledarkollegiet träffas två-tre gånger per termin för diskussion om generella FU-
relaterade frågor och för diskussion av situationen för varje doktorand. I sådana sammanhang 
kan fråga om förändrad och kompletterande handledning diskuteras, inklusive eventuella 
särskilda insatser. Handledarkollegiet är det naturliga forumet för att stödja de enskilda 
handledarna såväl som doktoranderna. Därtill finns möjlighet att diskutera enskilt med ansvarig 
för forskarutbildningen, Stefan Jonsson, eller forskarutbildningens studierektor, Catrin 
Lundström, så att REMESO erbjuder fungerande, relevant och effektiv handledning. 

 
Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten se ut under de närmast kommande åren?  
REMESO har haft god stabilitet på grund av framgång i att söka externa forskningsmedel, samt 
en större bas med (biträdande) handledarkompetens hos kolleger affilierade med Institutet 
REMESO, dvs inkluderande kollegor utanför avdelningen REMESO, med avsevärd kompetens 
inom etnicitet och migration. Även framöver bedöms stabiliteten vara god. Det finns dock en 
utmaning på några års sikt, att pensionering minskar poolen av möjliga handledare. Vi bedömer 
dock det som troligt att pensionsavgångar kommer att följas av nyrekryteringar, liksom att 
emeriti även fortsatt kan ha en roll i handledning om så behövs. Baserat på erfarenheter från 
tidigare är REMESO en eftertraktad undervisnings- och forskningsmiljö vilket gör att sökande 
som är docenter, samt i närheten av docentkompetens är möjliga att rekrytera. Forskningen 
inom REMESO, vad gäller vetenskaplig utveckling såväl som samhällsrelevans, gör att utbudet 
av rekryterbara kvalificerade lärare och handledare bedöms som gott framöver. 

 
En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur ser 
principerna ut för att möjliggöra handledarbyten?  
Vid antagning tilldelas doktoranderna en handledare pro forma, varefter doktoranden sedan 
själv väljer sina önskade handledare inom REMESO. Forskarstudierektor (FUS) informerar om 
rätten och möjligheten att byta och/eller komplettera handledaren redan från 
forskarutbildningens start. Den doktorand som önskar ett handledarbyte vänder sig först till 
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forskarstudierektor (om ej själv berörd), som sedan för ärendet vidare till institutionsstyrelsen 
där beslut om handledarbyte fattas. Om byte av handledare aktualiseras på grund av 
motsättningar ska FUS (om ej själv berörd) sätta sig in i relationen mellan doktorand och 
handledare. FUS har ansvar för att bytet löses på bästa sätt och med skyndsamhet. Om ärendet 
föranleder handledarbyte så skall den förutvarande handledaren och FUS (om ej själv berörd) i 
samarbete med doktoranden söka en ny handledare. Om handledarbyte aktualiserats av andra 
orsaker har FUS motsvarande ansvar. I de fall FUS själv är involverad som handledare utser 
prefekten den som i detta hänseende övertar ovanstående uppgifter rörande handledarbyte. 
Handledarkollegiet är ett viktigt forum också för dessa frågor som rör byte eller komplettering 
av handledarresurser i olika faser av forskarutbildningen. Tillgången på behöriga handledare är 
god vid REMESO inklusive våra affilierade forskare, och en doktorand som önskar byta 
handledare har goda förutsättningar att hitta ny handledare inom den egna miljön. 

 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende lärar- och 
handledarkompetens – svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla. 
Som framgår har REMESO mycket hög kompetens vad gäller handledning inom 
forskarutbildningen i etnicitet och migration. Denna styrka kan utvecklas genom att förbättra de 
ekonomiska möjligheterna till doktorandantagning, vilket i sin tur förutsätter fortsatt 
framgångsrika ansökningar om externa medel och höjda fakultetsanslag till forskningsmiljön. 
Den förstnämnda vägen torde kunna utvecklas genom fler ansökningar, möjligen inom 
internationella nätverk av forskarutbildningar, men också vad gäller bidrag till REMESOs 
internationella forskarskola.  

En identifierbar svaghet är att handledarkompetensen är jämförelsevis svag när det gäller 
forskning i kvantitativa angreppssätt på etnicitet och migration liksom på det humanistiska och 
särskilt historiska fältet. Detta uppvägs i någon mån av att REMESO har förträffliga kontakter 
utanför den egna miljön, inom LiU, liksom nationellt och internationellt utanför LiU. I viss mån 
balanseras denna svaghet även av en annan styrka, som kan utvecklas ytterligare, nämligen 
REMESOs förmåga att utveckla forskning om migration och etnicitet till ett tvärvetenskapligt 
fält i egen rätt. Detta är en avgörande och profilerande faktor för vår forskarutbildning i etnicitet 
och migration som helhet: att skapa ett akademiskt och intellektuellt rum där olika 
vetenskapliga perspektiv möts för att undersöka migrationen och etnicitet i flera olika 
dimensioner. 

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Doktorandgruppens sammansättning (antal antagna doktorander de senaste 
fem åren, kön, ålder, inriktning och för utbildningen relevanta språkkunskaper). 
Sammanställ gärna i tabellform. 
REMESO fäster stor vikt vid jämställdhet och mångfald. Under perioden 2011–2020 anställdes 
totalt sett 11 doktorander till REMESO eller med nära anknytning till avdelningen, varav 6 män 
(tabell 3). De flesta av doktoranderna som rekryterades under perioden hade masterexamina 
eller motsvarande från Sverige. Samtidigt hade mer än hälften kandidatexamen eller annan 
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tidigare utbildning från andra länder, varav flera utanför EU. REMESO har alltså haft avsevärd 
förmåga att få in internationell kompetens vid rekryteringen av doktorander. 
Sett över perioden finns det också en mycket god spridning bland doktoranderna i 
forskningsinriktningar, empiriskt material och analysmetoder. Doktoranderna representerar 
därför både en geografisk, erfarenhetsmässig och akademisk mångfald, något som starkt bidrar 
till avdelningens rika och tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Varje år under perioden har 
REMESO också gästats av ett flertal doktorander från såväl Sverige som andra länder, antingen 
som gästdoktorander eller för att ta del av forskarskolans kurser. Detta utbyte har ytterligare 
bidragit till en mycket levande arbetsplats, inte minst för doktoranderna. 

Tabell 3. Rekryterade doktorander 2011–2020. Totalt anställdes under perioden 11 doktorander, varav 6 
män. Den genomsnittlige doktoranden var 31,4 år vid anställningens början, och har ett 
kvalitativt/intervjubaserat forskningsprojekt. 

ÅR ANTAL 
(MÄN) 

ÅLDER, 
MEDEL 

INRIKTNING SPRÅKKUNSKAPER 

2019 5 (2) 31 Intervjuer, statslöshet; 
Dokumentstudier, extrahering och 
osynliggörande; Intervjuer, respektabilitet och 
rasifiering; Netnografi, antirasism och 
mobilisering; Intervjuer, utestängande och 
avståndstagande 

svenska, engelska, franska, 
arabiska, kurdiska, 
malajiska, finska, tyska, 
ryska, italienska 

2015 1 (0) 32-3 Intervjuer, antirasism och vithet. svenska, engelska 
2014 3 (3) 32,3 Statistik, migration och egenföretagande; 

Statistik, arbetsmarknadsintegration; 
Statistik, utbildning och integration.  

svenska, engelska  

2012 2 (1) 31 Observation och intervju, gränskorsningar; 
Litteraturanalys, vithet i anti-apartheid  

svenska, engelska, xhosa, 
ndebele 

 
 
Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt 
omfattande?  
Sedan 2009 bedriver REMESO en forskarskola: REMESO Graduate School in Migration, 
Ethnicity and Society, vilken var externfinansierad av FORTE 2009–2017. Forskarskolan ger två 
till fyra doktorandkurser årligen för doktorander (ibland även avancerade masterstudenter) från 
Sverige och utomlands. Sedan starten 2009 har vi haft runt 350 doktorander på våra kurser, 
varav merparten kommit från utländska lärosäten. Trots att ämnet och forskningsfältet Ethnic 
and Migration Studies har vuxit väldigt mycket på senare år har detta inte åtföljts av någon 
nämnvärd ökning av mång- och tvärvetenskapliga forskarutbildningar i ämnet. REMESOs 
forskarskola har därför en unik ställning, vilket syns i att så många utländska doktorander sökt 
sig till våra kurser. Många av dessa utländska doktorander (men även svenska) har dessutom 
tagit flera av våra kurser och på så sätt haft REMESO som sin huvudsakliga kursmiljö. Detta har 
också gagnat REMESOs egna doktorander. Antagningen av doktorander inom 
samhällsvetenskap och humaniora i Sverige är idag varken tillräckligt stor eller kontinuerlig. Om 
exempelvis enbart 1–3 doktorander antas åt gången är det svårt att bygga en 
forskarutbildningsmiljö; gruppen är helt enkelt för liten. Genom forskarskolan har dock 
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REMESOs doktorander alltid garanterats kurser med många deltagare – från hela världen och 
från olika svenska lärosäten. I syfte att bredda forskningsinnehåll och perspektiv har varje kurs 
dessutom alltid minst en internationell och en svensk forskare som gästlärare. Trots små 
doktorandkullar har därför våra doktorander haft tillgång till en stor kursmiljö, ofta med 15–25 
doktorander per kurs samt många lärare med hemvist utanför REMESO och LiU. Detta har 
också skapat stora kontaktnät för våra doktorander, både avseende kontakter med andra 
doktorander i Sverige och världen och med forskare utanför REMESO.  

Även om den externa finansieringen av forskarskolan idag är avslutad fortsätter REMESO 
att driva den med hjälp av fakultetsanslag och med institutsstöd från rektor fast med mindre 
resurser och lägre intensitet (2-3 kurser per år). Detta är görligt därför att kollegiet 
sammantaget drar in extern finansiering, men också därför att forskarskolan är kostnadseffektiv 
och enkel att administrera. Vi hoppas att det de närmaste åren kan öppnas möjligheter att 
återigen få extern finansiering av forskarskolan. Vi hoppas att vi till dess genom ytterligare 
finansiering från rektor och/eller fakultet kan fortsätta denna utomordentligt framgångsrika 
spetsverksamhet, samt att den kan bli modellbildande för hur forskarutbildningskurser inom 
IKOS kan bedrivas. Värt att betona är att de minskade resurserna fått till följd att REMESO kan 
inte längre erbjuda inresande doktorander från andra länder och lärosäten en veckas fri logi, 
vilket något minskat såväl antalet som mångfalden hos deltagarna.  

En annan central faktor för forskarutbildningsmiljön är REMESOs vitala högre 
seminarium, med ett tiotal seminarier per termin, på vilka såväl inbjudna forskare som 
REMESOs forskare och forskarstuderande presenterar sina arbeten. Seminariet förser de 
forskarstuderande med god överblick över pågående forskning inom fältet liksom med övning i 
vetenskaplig metod- och teoridiskussion på hög nivå. Seminariets kvalitet säkras ytterst dels av 
de kontakter som upprätthålls av REMESOs egna forskare, dels av att REMESOs forskare själva 
är forskningsaktiva och presenterar pågående projekt och projektansökningar.  

 
På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk 
forskarutbildningen?  
Vid sidan av de nätverk som REMESOs doktorander får tillgång till via forskarskolan erbjuder 
REMESO en rad andra nätverk. Dessa avser våra Socrates/Erasmus avtal med Frankfurt, 
Florence, Rethimnon (Kreta), Trento, Warwick, Athen (Panteion) och Paris (VI-Diderot). 
Utbytesmöjligheter finns även genom vårt Linneaus-Palme partnerskap med African Centre for 
Migration and Society vid University of the Witwatersrand i Johannesburg, Sydafrika, samt 
genom avtal med Universidad Autonóma de Zacatecas i Mexiko. Andra nätverk utgörs av det 
svenska IMER förbundet, Nordic Migration Research, ISA RC5 och RC31 Committees, ECPR, 
Council for European Studies, INMD, IMISCOE, RECODE med flera. REMESOs forskare har 
många och väl förankrade kontakter med institutioner och enskilda forskare i USA, Mexiko, 
Sydafrika, Australien samt många europeiska länder – både i och utanför EU. Dessutom gästas 
REMESO kontinuerligt av 2–4 utländska gästforskare och gästdoktorander vilket ytterligare 
stärker forskningsmiljön, forskarutbildningen och seminarieverksamheten. Till detta kommer 
att REMESO regelbundet anordnar såväl mindre workshops som större konferenser med inresta 
forskare. Som exempel kan nämnas att REMESO år 2018 stod värd för en stor konferens, The 
Nordic Migration Research Conference, med hundratals gästande forskare, där doktorander 
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deltog både genom att presentera sin forskning i paneler och som panelvärdar och 
organisatörer. 
 
I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid andra 
lärosäten? I Sverige och/eller utomlands?  
Under perioden 2015–2019 har REMESOs doktorander i etnicitet och migration läst 11 kurser 
(om totalt 65 hp) vid andra svenska lärosäten, samt 7 kurser (om totalt 39,5 hp) vid lärosäten 
utanför Sverige.  
 
Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till 
disputation?  

Kriterier för avhandlingarnas kvalitet är fastställda i vår studieplan och rutiner för 
säkerställande av sådan kvalitet är operationaliserade i detalj i vår Hanteringsordning för 
forskarutbildningen i etnicitet och migration (se bilaga). Vi använder och följer upp ISP och 
engagerar dessutom externa bedömare i flera olika faser av avhandlingsarbetet. 

Ett formellt schema för kvalitetssäkring består av 20-procents-, 60-procents- och 90-
procentsseminariet (även kallat slutseminariet). Kvalitetssäkring sker dels genom dessa 
kontrollstationer, dels genom kollektivt deltagande vid seminarierna, som omfattar engagemang 
också av externa bedömare (vid såväl 60-procents- som 90-procentsseminariet). Vi har även 
obligatoriska uppföljningssamtal efter 60-procents- och 90-procentsseminarinet, där 
medverkande förutom doktorand och handledare och eventuellt forskarutbildningsansvarig är 
en bedömningskommitté bestående av opponenten/granskaren, en eller två externa forskare och 
en eller flera av REMESOs seniora forskare. 

Sakkunskap är avgörande när det gäller val av opponenter till 60-procentsseminarium och 
slutseminarium. Beslut om vilka som ska utses till bedömare fattas av Handledarkollegiet för 
forskarutbildningen efter förslag från handledare i samråd med doktoranden. Samma ordning 
gäller när förslag på opponent och betygsnämnd vid disputation skall inges till filosofiska 
fakulteten. 
 

Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall doktoranderna befinner 
sig i annan miljö eller på annan ort (t ex avtalsdoktorander/kan vara avtal med 
industri, kommun etc)? Hur hanteras dessa möjligheter/utmaningar?  

REMESO har varken avtalsdoktorander eller doktorander som befinner sig i en annan 
akademisk miljö. Däremot har vi en allmän förväntning, som presenteras redan vid 
anställningsintervjuer med våra presumtiva doktorander, nämligen att REMESOs anställda, 
inklusive doktoranderna, förväntas närvara minst tre arbetsdagar varje vecka på campus. Detta, 
bland annat, gör att majoriteten av våra doktorander bor i Norrköping, och att de som bor på 
annan ort är närvarande i ungefär samma utsträckning som alla andra.  
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Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall handledare befinner sig i 
annan miljö eller på annan ort? Hur hanteras dessa möjligheter/utmaningar?  
Alla våra huvudhandledare är anställda på REMESO och enbart en biträdande handledare (av 9) 
befinner sig i en annan akademisk miljö, utanför LiU, ändock med en stark akademisk 
anknytning till REMESO. I vissa fall, när specifik kompetens krävs, oftast i den sista fasen av ett 
avhandlingsarbete, anlitar vi också en ”tredje handledare” eller expertgranskare, den här gången 
oftast från andra universitet i eller utanför Sverige. 

 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende forskarutbildningsmiljön – 
svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla 
Forskarutbildningen i etnicitet och migration bedrivs i en miljö som både nationellt och 
internationellt är stark. Den har byggts upp mycket tack vare att REMESO varit framgångsrikt 
vad gäller externa projekt- och programbidrag, men också tack vare de inblandande forskarnas 
och doktorandernas vitalitet och engagemang i sina respektive fält och områden. Här finns 
alltjämt väldiga utvecklingspotentialer, vilket dock förutsätter ytterligare externa eller interna 
medel som skulle kunna möjliggöra rekrytering av fler doktorander och ytterligare fler kurser 
och aktiviteter. Idéer till detta saknas inte, och det finns potential att konsolidera REMESOs 
ställning som en av Sveriges och norra Europas främsta forskarutbildningar i etnicitet och 
migration.  

En utveckling kan även ske genom ett mer samordnat tillvaratagande av doktorandernas 
egna initiativ till symposier, workshops, föreläsningar, kurser och diskussioner. Utveckling kan 
också åstadkommas genom bättre samordning av miljöns avsevärda internationella kontaktnät 
för att på ett mer strukturerat sätt erbjuda de forskarstuderande möjligheter till utlandsvistelser. 
Den kan också genomföras genom att i mindre projekt och studier tillvarata den kunskap och 
det engagemang som finns bland REMESOs masterstudenter, bland vilka flera är unga 
forskarbegåvningar i egen rätt. Dylika frågor och initiativ hamnar för närvarande oftast hos den 
enskilde handledaren eller hos handledarkollegiet som på grund av hög arbetsbelastning och 
små resurser kan administrera och verkställa endast ett litet fåtal alla de goda idéer och initiativ 
som föds i miljön. 

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 
REMESOs forskarutbildning i Etnicitet och migration samlar doktorander från hela världen. Det 
är därför viktigt att antagning som doktorand vid REMESO sker på nationell och internationell 
grund. Vid antagning följs rutiner enligt forskarutbildningens hanteringsordning (Dnr. ISV-
2018-00150: Hanteringsordning för forskarutbildning i Etnicitet och migration vid Institutet för 
forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle, REMESO).  

Forskarstuderande i etnicitet och migration anställs vanligen på en fyraårig 
doktorandanställning, licentiander på tvåårig licentiandanställning. Detta gäller faktiskt möjlig 
arbetstid, och i den inräknas inte sjukledighet, föräldraledighet, institutionstjänstgöring och 
motsvarande. IKOS och avdelningen ansvarar för att doktorander anställda vid REMESO har 
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regelriktiga och rimliga arbetsförhållanden samt en god arbetsplats i anslutning till befintliga 
riktlinjer. 

Forskarstuderande erhåller snarast efter antagningen information om Linköpings 
universitet, verksamheten vid Institutionen för kultur och samhälle och REMESO. De får också 
information om vad det innebär att verka på ett tvärvetenskapligt institut, om 
forskarutbildningens utformning sådan den framgår av den allmänna studieplanen, samt ta del 
av utformningen av anställningsförhållandena. Slutligen får de information om doktoranders 
och forskarstuderandes förmåner och plikter liksom om handledares åtaganden. 

Under forskarutbildningen läser doktorander kurser om sammanlagt 75 hp, samt erhåller 
7,5 hp för seminariedeltagande (obligatorium är minst 40 seminarier under studietiden). 
Hälften av kurserna (37,5 hp) är obligatoriska och har anpassats så att de i största möjliga 
utsträckning kan drivas gemensamt mellan forskarutbildningen och REMESOs forskarskola. 
Kursplaner upprättas inom REMESO och godkänns av forskarutbildningsansvarig och 
handledarkollegiet i samråd med forskarutbildningsstudierektor. Alla kurser utvärderas av 
deltagarna, och resultatet ligger i förekommande fall till grund för förändringar och 
förbättringar.  

Valfria kurser ges också av REMESO, ofta i form av skräddarsydda kurser för en grupp av 
doktorander; de kan också tas vid annan forskarutbildning vid LiU eller vid annat lärosäte. 
REMESO uppmanar sina forskarstuderande att välja en eller flera av de valfria kurserna vid 
annat universitet, och gärna i annat land. Det övergripande kriteriet för kurserna är att de skall 
tjäna till att öka forskarstuderandes kompetens och avhandlingarnas kvalitet. För 
licentiatexamen fordras samma obligatoriska kurser samt valbara kurser motsvarande 11,5 hp, 
och seminariedeltagande om 4 hp. Ett krav för att få undervisningsuppdrag är att 
forskarstuderande genomgår högskolepedagogisk utbildning. Poäng för detta kan tillgodoräknas 
inom ramen för valbara kurser. 

Doktorander väljer i princip handledare efter sin inriktning. För att underlätta valet får 
doktorander som en del av sin introduktion möjlighet att möta presumtiva huvudhandledare. 
Huvudhandledare bör vara docentmeriterade. Doktoranden meddelar sitt önskemål om 
huvudhandledare till forskarutbildningsansvarig, som i sin tur tar upp frågan till diskussion 
inom REMESOs handledarkollegium. Handledarkollegiet rekommenderar sedan genom FUS till 
IKOS styrelse att fastställa handledare. Biträdande handledare med ämneskompetens är viktiga 
ur kvalitetssäkringssynpunkt för doktorander på tvärvetenskapliga utbildningar. Varje 
doktorand har en biträdande handledare. Valet görs av doktorand i samförstånd med 
huvudhandledare. Valet behandlas på samma sätt som angivits ovan beträffande 
huvudhandledare. Ur kvalitetssäkrings- och kompetensutvecklingssynpunkt ger REMESO 
möjlighet till expertstöd för doktorander under olika faser av avhandlingsarbetet. För 
huvudhandledaren beräknas 5 procent av heltidstjänst per år. För biträdande handledare 
beräknas 2,5 procent per år. Expertstöd ersätts beroende på omfattning. 

Huvudhandledare och forskarstuderande upprättar i samråd med biträdande handledare 
en individuell studieplan som diskuteras och förnyas minst en gång om året. Det är viktigt att 
studieplanen utformas på ett realistiskt sätt, så att den kan tjäna till bedömning av doktorandens 
framsteg i utbildningen. För båda parter är ISP ett viktig och rättsligt bindande dokument. 
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REMESO erbjuder ett rikt och varierat seminarieutbud med ett stort inslag av 
internationellt framstående forskare. Det åligger en heltidsdoktorand och är ett villkor för 
doktorsexamen att aktivt medverka vid minst 5 seminarier per termin så att ett sammanlagt 
antal om minst 40 dokumenterade seminarier uppnås under en normalstudietid beräknad till 
fyra år. Doktoranderna bör utöver detta delta i seminarier vid andra forskningsmiljöer inom LiU 
liksom i nationella och internationella seminarier inom deras intresseområde.  

Doktorander presenterar pågående arbete åtminstone en gång om året. Detta görs 
framförallt, men inte uteslutande, på så kallade graderingsseminarier. Graderingsseminarierna 
är obligatoriska delar av forskarutbildningen och av central betydelse för utbildningens 
kvalitetssäkring. Doktorander antagna till forskarutbildning i etnicitet och migration genomför 
tre obligatoriska graderingsseminarier: avhandlings-PM (20-procentsseminarium), 
halvtidsseminarium (60-procentsseminarium) och slutseminarium (90-procentsseminarium). 

Konferensdeltagande erbjuder en betydelsefull möjlighet åt doktoranden att presentera och 
erhålla synpunkter på sitt arbete. Forskarstuderande ska därför vid åtminstone två tillfällen 
presentera sitt arbete vid konferenser. För att främja konferensdeltagande erbjuder REMESOs 
forskarutbildning sina doktorander medel om totalt 40 000 kronor för den tid doktoranden är 
anställd (licentiander 10 000). 

Forskarstudenterna uppmuntras att genomföra viss utlandsvistelse som en integrerad del 
av studieförloppet. REMESO strävar efter att göra sådana vistelser ekonomiskt och praktiskt 
möjliga. En annan betydelsefull faktor för forskarutbildningens internationella prägel är 
REMESOs internationella forskarskola, samt att REMESO har förutsättningar att ta emot 
internationella gästdoktorander. Gästdoktorand skall vara externt finansierad, exempelvis 
genom doktorandens heminstitution. REMESO erbjuder tillgång till arbetsplats, i mån av 
tillgång, och bibliotek. Gästdoktorander förväntas ta aktiv del i seminarier och andra aktiviteter 
och även presentera egen forskning vid REMESO. 

Inför disputation konsulteras en av forskarutbildningen fastställd checklista, som 
underlättar för forskarstuderande att följa fakultetens och institutionens rutiner.  

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

 
Examensmål för Doktorsexamen 
 
Mål avseende kunskap och förståelse.  

 
Mål 1  
– visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet 
samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av 
forskningsområdet, och 
Lärandeaktivitet: De obligatoriska kurserna samt aktivt seminariedeltagande utvecklar det 
breda kunnandet. Kurserna inbegriper såväl ämnesspecifik som tvärvetenskaplig kunskap. I de 
obligatoriska kurserna tillämpas löpande examination med krav på aktivt deltagande, muntliga 
presentationer samt författande av papers. Med utgångspunkt i de obligatoriska kurserna 
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utvecklas doktorandernas specialistkunskaper genom forskarutbildningens valbara kurser, 
genom valbara kurser vid andra lärosäten samt genom läskurser utarbetade i samråd med 
handledare eller andra forskare. Framför allt utvecklas specialistkunskaper i 
avhandlingsarbetet, åtföljt av regelbunden handledning, samt genom doktorandens deltagande i 
nationella och internationella konferenser och symposier. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Valbara kurser och läskurser examineras med skriftlig 
inlämningsuppgift och/eller muntlig presentation. Avhandlingsskrivandet examineras vid 
disputationen, och granskas innan dess vid 20-procents-, 60-procents och 90-procents 
seminarier. Avhandlingsarbetet granskas även vid konferenser och symposier som doktorander 
deltar i. Alltsammans dokumenteras i ISP. 
 
Mål 2 
– visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet.  
I REMESOs obligatoriska kurspaket ingår en metodkurs och en kurs i vetenskaplig teori. Båda 
har såväl allmän karaktär som specifik inriktning mot fältet etnicitet och migration. Därutöver 
kan doktoranderna läsa metodkurser som läskurser eller valbara kurser. På den obligatoriska 
metodkursen bjuder REMESO alltid in en eller flera externa forskare med specialistkunskaper 
inom metod. Detta bland annat för att täcka in den mångfald av metoder som ryms inom både 
humaniora och samhällsvetenskap samt för att diskutera tvärvetenskaplig metod. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: examinationer på metod- och teorikurser. Metodologiska och 
teoretiska diskussioner vid graderingseminarier. 
 
 
Mål avseende färdighet och förmåga. 
 
Mål 3 
– visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar 
och situationer, 
Lärandeaktivitet: Dessa förmågor utvecklas genom tre inslag i forskarutbildningen. 

1) Handledning med huvud- och bihandledare. Intensiteten och omfånget av handledning 
diskuteras långsiktigt i samband med ISP, och kontinuerligt vid varje 
handledningstillfälle. 

2) Doktorandkurser. Utöver obligatoriska doktorandkurser uppmanas doktoranderna att 
söka sig till andra relevanta kurser vid IKOS, LiU och andra lärosäten. Doktorandkurser 
och litteraturkurser examineras genom kursuppsatser där doktorandens skicklighet att 
läsa, analyser och kritiskt diskutera forskning bedöms. 

3) Slutligen, men lika viktigt är deltagande i seminarier och konferenser både för att 
presentera egen text och att kritiskt diskutera andras texter. I den bemärkelsen fungerar 
seminarier och konferensdeltagande som ett kollektivt handledningstillfälle, där 
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doktoranden förmåga till analys, källkritik och syntes kritiskt granskas baserat på egna 
texter och i relation till kollegors texter. Doktorander förväntas aktivt delta i 
avdelningens regelbundna seminarieverksamhet, inklusive ansökningsseminarier där 
den lär sig att formulera forskningsproblem i form av ansökningar. Omvänt förväntas 
övriga kollegor, doktorander såväl som disputerade, läsa och kommentera doktoranders 
texter.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Såväl forskarutbildningens studieplan och hanteringsordning 
som den enskilde ISP utgör styrinstrument och protokoll över doktorandens måluppfyllelse. Till 
detta finns även närvarolistor vad gäller seminariedeltagande, kurs-papers med betyg och 
underlag kopplat till konferensdeltagande. Texter inför graderingsseminarier såväl som 
disputation granskas enlig studieplan och högskoleförordning. 

 
Mål 4 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 
med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 
Lärandeaktivitet: För att möjliggöra förmåga till kritisk, självständig, kreativ och vetenskaplig 
noggrannhet i att identifiera och formulera frågeställningar samt att effektivt planera och 
bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter åligger det doktorander att presentera 
avhandlingstexter genom seminarier. Det är progressiva seminarier där doktoranden skall 
successivt visa en allt starkare metodologisk och teoretisk kompetens inom avhandlingsämnets 
ramar. 

Graderingsseminarier, där doktoranden presenterar sitt avhandlingsbete, kompletteras 
med konferensdeltagande där doktoranden både förväntas presentera och kommentera texter, 
samt genom seminariedeltagande, inklusive deltagande i disputationer. Vi ser olika former av 
seminariedeltagande som mycket viktig för doktorandens utveckling då de skolar in 
doktoranden i kollegial kritik, breddar teoretisk, metodologisk och empiriskt fokus, och därmed 
balanserar expertis med intellektualitet. En speciell form av seminarier som doktoranden också 
erbjuds att delta i är projekt/programansökningsseminarier. Här är syftet att doktoranden får 
inblick i den speciella genre som ansökningar utgör, och förbereds att delta i gemensamma 
ansökningar såväl som framtida egna.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Måluppfyllelse vid graderingsseminarier säkerställs genom 
framläggning av doktorandens texter, kollegial granskning samt handledardiskussion vid 20-
procentsseminariet, och kollegial granskning, extern kommentator, bedömningskommitté samt 
handledardiskussion vid 60-procents- och 90-procentsseminarierna. 

Seminariedeltagande säkerställs genom forskarutbildningens studieplan, som fastställer 
närvaro vid seminarier, och ger 7,5 hp för denna. Att så sker säkerställs av närvarolistor för 
seminariedeltagande. Konferensdeltagande säkerställs genom hanteringsordning för 
forskarutbildning som anger att doktorander ska delta i – och presentera arbete vid – minst två 
nationella eller internationella konferenser under sin studietid. Att så sker säkerställs av 
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underlag kopplat till konferensdeltagandet. Substantiellt säkerställs detta vidare i dialog med 
handledare, genom diskussion om seminarieutbud på personalmöte och genom diskussioner i 
handledarkollegiet. Vi strävar till ett ökat engagemang av doktorander som kommentatorer vid 
seminarier, vilket framöver bedöms institutionaliseras. 

 
Mål 5 
– med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra 
till kunskapsutvecklingen,  
Lärandeaktivitet: Redan genom att läsa obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser 
tränar doktoranderna förmåga att identifiera kunskapsluckor inom (se mål 7) och bidra till 
IMER forskning.  Progressiv utveckling av förmåga försäkras vid handledardiskussioner, 
workshops, seminarier, nationella och internationella konferenser. Doktorander bör åtminstone 
en gång om året presentera sitt pågående arbete. På så sätt förbereds doktorander att visa sitt 
bidrag till kunskapsutveckling genom presentationer av egen forskning vid 
graderingsseminarier, framförallt halvtidsseminarium (alternativt lic.-seminarium), 
slutseminarium och disputation.  Doktoranderna bidrag till kunskapsutvecklingen granskas av 
forskare inom och utanför temat.  Doktoranderna stimuleras till samförfattande och samarbete 
med exempelvis handledare eller andra forskare inom och utanför forskarmiljön som kan främja 
deras publicering. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Graderingsseminarierna är obligatoriska delar av 
forskarutbildningen och av central betydelse för utbildningens kvalitetssäkring. Doktorander 
antagna till REMESOs forskarutbildning i etnicitet och migration genomför som framgår ovan 
tre obligatoriska graderingsseminarier, med externa granskare vid de bägge sista. Den slutliga 
avhandlingen granskas av betygsnämnden vid disputationen. Om doktoranden skriver 
sammanläggningsavhandling säkerställs måluppfyllelse genom publicering av artiklar i 
refereebedömda vetenskapliga tidskrifter. Vid lagarbete skall den enskildes arbetsinsats kunna 
särskiljas och bedömas.  
 
Mål 6 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt 
och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
Lärandeaktivitet: Förmågan tränas på flera sätt. Forskarutbildningskurserna som ges inom 
REMESO har anpassats så att de kan drivas gemensamt mellan forskarutbildningen och 
REMESOs internationella forskarskola. REMESOs internationella forskarskola med många 
internationella gästföreläsare och gästlärare samt doktorander från andra universitet i Sverige 
och andra länder gör det möjligt för våra doktorander att knyta kontakter, skapa nätverk och 
möjlighet att presentera och diskutera sin forskning och forskningsresultat på engelska. Vidare 
underlättar utlandsbesök och deltagande i internationella konferenser. Doktoranden skall vid 
åtminstone två tillfällen presentera sitt arbete vid svenska och internationella konferenser och 
får finansiering via den s k ”doktorandpotten”. Deltagande i internationella seminarier inom 
doktorandernas respektive intresseområden uppmuntras också. De doktorander som ingår i ett 



 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 
AVDELNINGEN FÖR MIGRATION, ETNICITET OCH SAMHÄLLE, REMESO 
 

2020-09-16 

 
 

 
 
 
 
 
 

17 

projekt deltar vanligtvis på̊ forskningsprojektets nationella och internationella seminarier. 
Doktorander tränar sin presenationsförmåga även inom universitetspedagogiska kurser som ges 
vid LiU samt genom undervisning på grundutbildningarna, både inom kandidatutbildning och 
internationella master i etnicitet och migration.  REMESO fäster stor vikt vid att utveckla och 
tillgängliggöra forskning i samverkan med övriga samhället. Detta innebär att doktoranderna i 
etnicitet och migration uppmuntras att förmedla sin forskning till det omgivande samhället samt 
att delta i det offentliga samtalet med forskningsbaserade perspektiv och kunskaper om etnicitet 
och migration.  Här kan man nämna samarbete med sociala rörelser, i form av diskussioner och 
workshops, samt kulturella evenemang, utställningar, filmvisning osv. Vi stimulerar ett 
internationellt utbyte i alla delar, från vistelser i vår miljö till miljöer utomlands, samförfattande 
och deltagande i olika internationella vetenskapliga forum, särskilt i den senare delen av 
forskarutbildningen. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Deltagande i seminarier och genomförande av presentationer 
och konferenser dokumenteras i ISP. Uppmuntran i form av ekonomiskt bistånd och 
handledarstöd när doktorander genomför ovannämnt deltagande eller tar organisatoriska 
initiativ i denna riktning. 

 
Mål 7 
– visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
Lärandeaktivitet: Doktoranden deltar i en aktiv forskningsmiljö med regelbundna seminarier. 
De möter också många kollegor genom REMESOs stora antal gästforskare och de många 
internationella och nationella doktorander som deltar i REMESOs forskarskolekurser. Vid 
graderingsseminarier och andra seminarier där doktoranden ventilerar sitt pågående arbete 
tränas doktoranden att utveckla sina resonemang och värdera kunskap, metodologiska och 
teoretiska perspektiv.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Graderingsseminarier vid 20, 60 samt 90 procent 
dokumenteras i ISP. Disputationen.  

 
Mål 8  
– visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och 
stödja andras lärande. 
Lärandeaktivitet: Samtliga doktoranderna genomgår obligatoriskt LiUs högskolepedagogiska 
kurs Det akademiska lärandet (DAL) och får tillgodoräkna sig motsvarande poäng. Kostnaden 
täcks av forskarutbildningen. Doktoranderna blir också del av ett lärarkollektiv och uppmuntras 
och erbjuds undervisning på grundutbildningsnivå i första hand, under den senare delen av 
doktorandtiden också på avancerad (master) nivå. Tanken är att doktoranden ska ha god 
erfarenhet av olika undervisningsformer inklusive handledning av självständiga studentarbeten. 
Doktoranden uppmuntras också att tacka ja till erbjudanden om att delta i samhällsdebatt och 
att presentera sin pågående forskning utanför akademin. Samtliga handledare stöder sådana 
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insatser. Doktorander genomför i egen regi programverksamhet – filmvisning, debatter – som 
bidrar till samhällets utveckling.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av högskolepedagogisk kurs, kursutvärderingar. 
Dessa och övriga insatser dokumenteras på avsedd plats i ISP. 
 
 
Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 
Mål 9  
– visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att 
göra forskningsetiska bedömningar, och 
Lärandeaktivitet: REMESO är ett samhällsvetenskapligt institut som bedriver kritisk 
samhällsvetenskaplig forskning inom fältet etnicitets- och migrationsstudier, och 
forskningsetiska frågor, både i metodiska och teoretiska termer, är centrala för institutets hela 
verksamhet. Vetenskaplig redlighet och etik är därför självklara inslag i all undervisning och 
seminarieverksamhet vid REMESO. Etikfrågor diskuteras kontinuerligt vid REMESO i den 
reguljära seminarieverksamheten, tillsammans med egna eller inbjudna forskare och ansvariga 
från LiU (om exempelvis GDPR och datahantering). Mer specifikt diskuteras vetenskaplig 
redlighet och forskningsetik på kurserna om vetenskapsteori och metod som är obligatoriska på 
forskarutbildningen. Alla forskningsprojekt som innehåller hantering av persondata kräver 
forskningsetiska prövningar som doktoranden arbetar igenom tillsammans med handledare. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Granskning av avhandlingen inför och vid disputation och av 
seminarietexter och examinerande uppgifter på kurser under utbildningens gång. 
Etikprövningar av avhandlingar som behandlar personuppgifter (i praktiken samtliga 
avhandlingar med inslag av intervjustudier och etnografiska studier). 
 
Mål 10 
– visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll 
i samhället och människors ansvar för hur den används. 
Lärandeaktiviteter: Genom kontinuerliga seminarier förs kritiska diskussion om vetenskapens 
och forskningens möjligheter och begränsningar. Inom ramen för hela kursutbudet, men i 
synnerhet i dess vetenskapsteoretiska och metodologiska kurser, ventileras kritiska frågor som 
rör vetenskapens roll i samhället, reflektioner kring den egna forskarrollens betydelse och hur 
forskningsresultat kan och bör användas.  

Att bedriva kritisk forskning betyder att ständigt reflektera över hur vetenskapen kan 
påverka social förändring och hur samhället påverkar vetenskapens utveckling. Denna typ av 
reflektion och självreflektion genomsyrar forskarnas pedagogiska arbete i allmänhet, och 
handledningsarbete med deras doktorander i synnerhet. Våra doktorander tar ofta egna initiativ 
genom att diskutera dessa frågor, på egna interna läsecirklar, genom att bedriva ett 
lunchseminarium, öppet för alla lärare och studenter (innanför och utanför REMESO), där 
aktuella frågor som rör relationen mellan akademi och samhälle diskuteras. 
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Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kurserna. Fortlöpande diskussion av 
frågorna genom REMESOs gemensamma seminarieserier. Uppmuntran i form av ekonomiskt 
bistånd och handledarstöd när doktorander tar egna initiativ i denna riktning.  
 
 
Examensmål för licentiatexamen 
 
Mål avseende kunskap och förståelse. 

 
Mål 1 
– visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i 
synnerhet.  
REMESO strävar efter att erbjuda doktorsexamen. Det finns dock möjlighet att ta en 
licentiatexamen. Mål, lärandeaktiviteter och säkerställandet av måluppfyllelsen är i stort 
desamma för licentiander som för doktorander, med det stora undantaget att licentiatexamen 
innebär färre graderingsseminarier och examineras på ett slutseminarium. Kursprogrammet 
följer den av fakulteten antagna Studieplan för forskarutbildningen i etnicitet och migration. Ett 
seminarium skall genomföras under det första året, motsvarande PM-seminarium. 
Licentiatexamen kräver också ett speciellt licentiatseminarium, där det vetenskapliga arbetet 
läggs fram och diskuteras. Ytterligare textseminarier bör ordnas när behov föreligger. 

Licentiandutbildningen utformas i enlighet med studieplanen, hanteringsordningen och 
ISP för att inkludera centrala inslag av det som redovisats ovan. Licentianden ska visa kunskap 
och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad 
del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, 
mål 1 och 2. 
 
Mål avseende färdighet och förmåga. 
 
Mål 2 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med 
adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
För Lärandeaktivitet och Säkerställande av måluppfyllelse, se vidare ovan samt under 
Examensmål för doktorsexamen, mål 3, 4 och 5.  
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Mål 3  
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt 
och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i 
dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 
Lärandeaktivitet. Inom ramen för utbildning motsvarande licentiatnivån gäller 
lärandeaktiviteter motsvarande Mål 6 för forskarutbildning, men med annat omfång.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse är densamma som för doktorsexamen. 

 
Mål 4 
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 
Lärandeaktivitet: Se ovan under mål 1. Inriktning mot självständigt arbete i annan kvalificerad 
verksamhet än vetenskaplig tillgodoses genom handledning, och är då specifikt utformad för 
licentianden i fråga, samt dokumenteras i ISP. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse:  Vid licentiatseminarium utses kommentator och 
medlemmar i bedömningsgruppen enligt den procedur som gäller för halvtidsseminarium på 
doktorandnivå. Den individuella studieplanen dokumenterar arbetets inriktning. 
 
Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 
Mål 5  
– visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 9. 

 
Mål 6 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och 
Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 10. 

 
Mål 7  
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling. 
Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 5 och mål 7. 
 
Vilka lärandeaktiviteter som ges inom utbildningen för respektive examensmål?  
Lärandeaktiviteter för respektive examensmål är angivna under målen ovan.  
 
Hur säkerställs måluppfyllelsen? Säkerställande av måluppfyllelse kan 
exempelvis ske med olika examinerande moment fram till framläggande av 
avhandlingen.  
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Metoder för säkerställande av respektive examensmål är angivna under målen ovan.  
 
På vilket sätt används de individuella studieplanerna (ISP) för att dokumentera 
måluppfyllelse av de olika målen? Finns det andra verktyg? 
ISP (dnr 2017-03878) används främst som ett processverktyg mellan doktorand och handledare, 
med tonvikt på planering (långsiktig såväl som kortsiktig), uppföljning och dokumentation. ISP 
fungerar på så sätt som ett underlag för att följa upp om arbetet har skett i enlighet med planen 
och utgör därmed också ett stöd i att genomföra forsknings- och andra uppgifter inom givna 
tidsramar (jfr examensmål 4). Dokumentationen ger en tydlig överblick och ett stöd för 
doktoranden för att dokumentera att examensmålen blivit uppfyllda men också för handledaren 
att följa upp dessa i handledningssituationen. I ISP-mallen efterfrågas utöver information om 
kurser och avhandlingsarbete också information om t ex forskningsetisk prövning och 
dokumentation av deltagande i konferenser och seminarier samt övriga presentationer. Viss 
dokumentation om doktorandernas progression görs också i handledarkollegiet, så till vida att vi 
gemensamt följer upp avklarade kurser, deltagande i konferenser och annan aktivitet. 
 
Hur kvalitetssäkras processen med ISP? (uppdateras ISP varje år, vem gör 
bedömningen av hur olika aktiviteter bidrar till måluppfyllelse etc). 
ISP uppdateras minst varje år. Doktorand och huvudhandledaren fyller i regel gemensamt i ISP 
och det är också i huvudsak huvudhandledare som bedömer hur planerade och genomförda 
aktiviteter bidrar till måluppfyllelse.  ISP signeras av doktorand, huvudhandledare, 
bihandledare samt forskarstudierektor. Forskarstudierektor kan genom ISP upptäcka avvikelser 
från tidsplanen och att kontrollera måluppfyllelsen. Dessa rapporteras till fakulteten och följs 
upp i handledarkollegiet. Samtliga ISP lämnas sedan till ansvarig FUS för signering av prefekt 
och arkivering. ISP kan också utgöra ett underlag i medarbetarsamtalen som ett sätt att mer 
tydligt förankra ISP som ett levande dokument för doktoranden och som ett led i att skapa och 
upprätthålla en hållbar arbetssituation för doktoranden. Hur detta görs bestäms i nuläget av 
doktoranderna i dialog med handledare. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende säkerställande av 
måluppfyllelse – svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla 
 
Ett ständigt utvecklingsområde handlar naturligtvis om att säkerställa att varje enskild 
doktorand blir klar med sin avhandling inom de givna tidsramarna. Vi har på REMESO för 
närvarande 82,5 obligatoriska kurspoäng (75 hp exklusive seminariedeltagande) för 
doktorsexamen enligt studieplanen. 

Ytterligare ett utvecklingsområde för att säkerställa måluppfyllelse kan vara att i högre 
utsträckning använda ISP vid medarbetarsamtalen med doktoranderna. Det kan vara värdefullt 
för doktoranden att med utgångspunkt i ISP-dokumentet diskutera planering och uppföljningen, 
och därigenom måluppfyllelsen, med någon annan än handledaren som i detta fall blir 
doktorandens närmaste chef. Det betyder inte att avdelningschef behöver gå igenom ISP utan 
om att doktoranden har ISP aktuell inför medarbetarsamtalet och kan diskutera måluppfyllelse 
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och eventuella avvikelser, men också kurser och kursutbud samt övrigt deltagande på 
konferenser och dylikt.  

3.3 Jämställdhetsperspektiv 

Hur integreras/beaktas ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen (till exempel vad gäller eventuella möjligheter 
och utmaningar som identifierats avseende sammansättningen i 
doktorandgruppen och handledarkollegiet samt hur dessa har hanterats)? 

Det har överlag funnits en jämn könsfördelning i doktorandgruppen, och för närvarande är det 
också en jämn könsfördelning i handledarkollegiet, tidigare har det varit fler män än kvinnor. 
Fördelning av handledningsuppdrag/doktoranders val av handledare har inte diskuterats 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Likaså har jämställdhetsperspektiv vid utformning och 
genomförande av utbildningen inte uttryckligen varit en vägledande princip. De flesta 
doktorandkurser innehåller dock inslag av genusperspektiv.  

Vid antagning till forskarutbildningen beaktar vi jämställdhetslagstiftningens möjlighet att 
vid likvärdiga meriter anta underrepresenterat kön. Vår tolkning här är baserat på en 
substantiell och utvidgad fokus vilket innebär att vi inte stirrar oss blinda på könsbalansen bland 
doktorander vid REMESO utan inkluderar ett universitetsperspektiv och samtliga vetenskapliga 
tjänster, dvs. underrepresenterat kön utgörs av kvinnor tills universitetet generellt har uppnått 
jämställdhet. 

Handledarkollegiet vid REMESO speglar universitetet generellt med en överrepresentation 
av män inom professorskategorin. Vi arbetar därför för att öka andelen kvinnliga docenter, 
biträdande professorer och professorer. Under VT2019 valde vi att ha två internationellt högt 
kvalificerade kvinnliga gästprofessorer inom etnicitet och migration för att i någon grad 
balansera överrepresentationen av manliga professorer. Vi har under HT2020 anställt en 
kvinnlig fakultetsprofessor och bereder tillsammans med IKOS en anställning av 
docentkompetent lektor. Vi räknar med att detta tillsammans med befordringar av redan 
anställda inom några år kommer att resultera i ett relativt jämställt handledarkollegium. 

 
Hur sker uppföljningen för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv är 
integrerat och förankrat i utbildningens innehåll, genomförande och utformning 
och att uppföljningen främjar jämställdhet?  
Specifik uppföljning som säkerställer ett jämställdhetsperspektiv sker för närvarande inte annat 
än i den pågående kollegiala diskussionen, där ett medvetet jämställdhetsperspektiv tas för 
givet. Det forum där sådana diskussioner vid flera tillfällen aktualiserats är Handledarkollegiet. 
Ärenden som föranlett denna diskussion är som framgår av ovan handledarval, kurslitteratur 
och inbjudningar av gästlärare. 
 
I vilka andra sammanhang beaktas jämställdhet i forskarutbildningen? (Det kan 
exempelvis handla om en medveten dialog i samband med planering av 
utbildningens upplägg och i undervisning. Det kan också handla om att ett 
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jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av kurslitteratur samt lärare 
handledare och externa föreläsare). 
De flesta doktorandkurser som ingår i forskarutbildningen innehåller litteratur med 
genusperspektiv. Det finns också både forskare och doktorander som använder genusperspektiv 
i sin forskning som bidrar till att hålla diskussionen levande i miljön. Vi uppmuntrar 
doktorander att ta del av forskning från såväl kvinnor som män, samt att intressera sig för 
genusvetenskapliga perspektiv i sin forskning. Externa feministiska forskare har vid ett flertal 
tillfällen också bjudits in som föreläsare eller lärare vid olika kurser. REMESOs Internationella 
forskarskola har utvecklat en icke-obligatorisk doktorandkurs i intersektionella perspektiv på 
migration och etnicitet som har genomförts vid tre tillfällen. Vi har ingen diskussion om 
jämställdhetsperspektiv i val av handledare då doktoranderna själv väljer sina handledare.  
 
Hur integreras/beaktas andra lika villkorsaspekter1 (utöver jämställdhet) i 
forskarutbildningen? Hur påverkar de utbildningens utformning och 
genomförande? 
Forskarutbildningen i etnicitet och migration ser inte frågor om jämställdhet som isolerade från 
lika villkorsaspekter. Könstillhörighet, etnicitet, klassbakgrund, liksom social och geografisk 
bakgrund samverkar på komplicerade sätt inom ramen för givna maktordningar – och detta 
analyseras på forskarutbildningen huvudsakligen med hjälp av teoribildning om 
intersektionalitet. I den mån sådana identitetsprocesser och dominansförhållanden låter sig 
särskiljas bör det framhållas att den mest framträdande likavillkors-aspekten inom 
forskarutbildningen utgörs av etnicitet, som ju är dess själva kärnämne och således genomsyrar 
alla moment i utbildningens utformning och genomförande. I övrigt finns intresse för 
intersektionella maktanalyser bland såväl doktorander som forskare. Däremot finns färre 
diskussioner om specifika likavillkorsaspekter utöver etnicitet och till viss del genus, annat än 
bland enstaka doktorander/forskare. Inom gällande lagstiftning och regleringar arbetar vi för en 
mångfald vad gäller personer med utländsk bakgrund som doktorander och lärare, och vad 
gäller teoretiska och metodologiska perspektiv. Även om REMESO bara delvis uppfyller 
ambitionerna om jämställdhet och mångfald, utgör det en i kollegiet förankrad inriktning att 
förbättra representation bland anställda och i utbildningen, och därigenom säkerställa en hög 
vetenskaplig kvalitet i REMESOs utbildningar och forskning. 

 

 
 
 
1 I begreppet lika villkor inkluderas arbetet med att främja lika rättigheter, möjligheter, och 
skyldigheter samt att all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling och exkludering motverkas. Lika villkor utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna; 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
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Sammanfattande om utvecklingsområden avseende jämställdhet/lika villkor – 
svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla  
I forskningsfältet etnicitet och migration finns betydande forskning kring genus och 
intersektionalitet. På REMESO finns både forskare och doktorander som använder sig av genus- 
och intersektionalitetspersektiv i sin forskning. Likaså innehåller de flesta av REMESOs 
obligatoriska doktorandkurser ett eller flera moment som tar genusperspektiv i beaktande. 
REMESO Graduate School erbjuder också valbara kurser i intersektionella perspektiv på 
etnicitet och migration. Ungefär en tredjedel av REMESOs doktorander har valt att inkludera en 
sådan kurs i sin forskarutbildning; med få eller inget undantag, är samtliga kvinnor.  

När REMESO bildades fanns en tydlig obalans bland seniora lärare med fler män än 
kvinnor. Idag finns en betydligt jämnare fördelning hos såväl doktorander som lektorer och 
docenter. REMESOs tre professorer är idag alla män, men nyrekryterad kvinnlig professor 
börjar kring årsskiftet. Anlitande av två kvinnliga gästprofessorer bidrar till viss utjämning. När 
det gäller handledarkollegiet består det för närvarande av 12 personer varav 7 är kvinnor och 5 
män. Av de 8 som är anställda vid REMESO, vilket är ett krav för huvudhandledarskap, är 4 
kvinnor och 4 män.  

Den relativt jämna könsfördelningen återspeglar sig dessvärre inte i fördelningen av 
huvudhandledarskap. Av de 17 doktorander som varit doktorander mellan åren 2015-2020 (9 
kvinnor, 8 män) hade 14 doktorander en manlig huvudhandledare medan endast 3 doktorander 
har eller har haft en kvinna som huvudhandledare, om än inte ens i dessa fall alltid från start. 
Vid den senaste doktorandantagningen – som alla rekryterades från REMESOs masterprogram - 
2019 valde alla nya doktorander (3 kvinnor, 2 män) en manlig huvudhandledare. När det gäller 
biträdande handledarskap är fördelningen mer jämn mellan kvinnor och män. 

Den ojämna fördelningen av huvudhandledarskap kan möjligtvis bero på att jämställdhet 
inte varit en prioriterad fråga för forskarutbildningen i Etnicitet och Migration. Medan både 
genus och intersektionalitet nämns som viktiga aspekter att ta i beaktning i själva forskningen så 
saknar forskarutbildningen en uttalad jämställdhetsstrategi. Doktoranderna är fria att själv välja 
huvudhandledare varpå fördelningen framstår som slumpmässig. Att kritiskt granska dessa 
processer och utforma en jämställdhetsstrategi som inkluderar val av handledare är således ett 
viktigt utvecklingsområde. Även andra lika-villkorsaspekter bör också diskuteras i samband med 
att en sådan strategi utformas.  
 

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen för 
utbildningen (exempelvis som den uttrycks i den individuella studieplanen)?  
På avdelningsnivå tillses doktorandernas progression genom krav på att regelbundet presentera 
det pågående arbetet inom ramen för seminarieverksamheten. Första året presenteras ett utkast 
av doktorandprojektet vid ett av REMESOs seminarium med samtliga forskare och handledare 
vid avdelningen samt inbjudna externa. Därefter uppmuntras doktoranderna att presentera 
texter löpande (exempelvis kapitel eller artikelutkast) vid REMESOs seminarium. Vid dessa 
gemensamma seminarier deltar både lärarlag och övriga doktorander aktivt. Vid 
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graderingsseminarierna granskas doktorandens arbete av en extern kommentator och en 
bedömargrupp som också bedömer progression av arbetet och ger rekommendationer för det 
fortsatta arbetet. Kommentarerna följs upp av doktoranden tillsammans med 
huvudhandledaren. 

Därutöver sker kontinuerlig individuell handledning gällande varje steg i utformandet av 
avhandlingsprojektet, såsom forskningsdesign, datainsamling, etikprövning (i de fall det är 
aktuellt), analys och skrivande. Utöver huvudhandledare och bihandledare, anlitar vi vid behov 
mer ”konsultativ” handledning på specifika avsnitt av avhandlingarna alternativt i slutfasen av 
avhandlingsarbetet. Detta för att hjälpa doktoranden att uppnå sina mål och sin och 
avhandlingens potential. Ett centralt inslag i arbetet med doktorandernas progression är förstås 
REMESOs inarbetade seminariekultur i kombination med de olika formaliserade etapperna i 
avhandlingsarbetet. 

 
Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i 
forskarutbildningen i förhållande till varje doktorands planering?  
Samtliga handledare vid avdelningen träffas cirka fyra gånger per termin i handledarkollegiet. 
Här diskuteras varje doktorands nuvarande läge i förhållande till uppgjorda planer och tidigare 
ISP. Avvikelser noteras, diskuteras och åtgärder föreslås. Genom de kontinuerliga 
handledarmötena har alla handledare en god inblick i alla doktoranders situation och hur de 
ligger till i förhållande till fastslagna mål. Om en doktorand visar sig avvika från den fastställda 
planen kan handledaren lyfta frågan i handledarkollegiet för att få råd och ta del av andra 
handledares erfarenheter med målet att hantera situationen snabbt och effektivt. Åtgärderna 
kan handla om vilka uppdrag vid sidan av avhandlingsarbete doktoranden åtar sig, men även om 
en mer detaljerad tidsplanering med tätare deadlines. Vidare kan det handla om åtgärder 
riktade mot stressrelaterade besvär, till exempel samtal med avdelningschef, FUS, eller HR. 
Dessa samtal initieras ibland av doktoranderna själva, ibland av handledare och kan leda till 
remittering till Feelgood. 

 
Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning och 
genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen? Detta kan exempelvis 
handla om att tillgodose att de doktorandkurser som erbjuds doktoranden är av 
hög kvalitet samt svarar mot den allmänna och individuella studieplanen.  
Den systematiska uppföljningen av forskarutbildningens utformning och genomförande sker 
framför allt vid mötena för Handledarkollegiet, som träffas åtminstone två gånger per termin. 
Vid dessa tillfällen dryftas framför allt genomförda och planerade kurser, utvärderingar för 
dessa kurser samt de individuella forskarstuderandes progression och behov. Dessa möten är 
ofta långa och detaljerade. Där tas även upp andra frågor som rör uppföljning och 
genomförande, till exempel gästdoktoranders situation, planerade initiativ vad gäller allt från 
workshops till etikprövningar. En regelbunden punkt på handledarkollegiets möten är 
synpunkter från doktorandrådets representant. 

 Uppföljning av varje kurs som erbjuds sker i form av skriftliga utvärderingar, som om det 
finns skäl ligger till grund för diskussioner i handledarkollegiet. Inom handledarkollegiet sker 
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också avstämning av det planerade kursutbudet mot den allmänna studieplanen liksom mot 
forskarstuderandes individuella studieplaner. 

 Rent generellt kan sägas att det genom den förnyade mallen för individuella studieplaner, 
vilken har examensmålen tydligt angivna, är enkelt att följa upp de forskarstuderandes 
uppfyllelse av de olika examensmålen. Via ISP:s arbetar således REMESOs handledare 
tillsammans med varje doktorand med en dokumentation av examensmålen och planering av 
lärandeaktiviteter som leder till dessa. 
 
Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för 
doktoranderna att slutföra utbildningen inom planerad tid? (Använd till exempel 
nyckeltal som beskriver tid till examen).  
Doktorandens tidsplanering sköts genom uppföljning av ISP och framläggning av 
avhandlingsmanus, samt inte minst en inrapportering av institutionstjänstgöring och 
aktivitetsgrad, vilket sker halvårsvis. Andra delar handlar om kursutbudets sammansättning, 
genomtänkta handledar- och bihandledarval, seminariekulturen, bruket av externa opponenter 
och kommentatorer, kontinuerliga handledarmöten, osv. REMESOs reguljära kursutbud 
tillgodoses i hög grad av REMESO Graduate School, som erbjuder en till två av de obligatoriska 
kurserna per termin. Vid behov och önskemål kan kurser utvecklas och ges till en doktorandkull, 
och i de flesta fall ges någon form av individuell läskurs. Doktoranderna uppmanas också att ta 
del av kursutbudet på andra lärosäten.  

Tidsfrågan handlar också om doktorandernas institutionstjänstgöring. De flesta av 
REMESOs doktorander väljer att komplettera forskarutbildningen med institutionstjänstgöring 
i form av undervisning och seminarieansvar upp till sammanlagt ett år. I huvudsak är 
institutionstjänstgöringen positiv för doktoranderna och dess forskning genom att de får 
möjlighet att undervisa på kurser med anknytning till sina doktorandprojekt och vara ansvariga 
i seminarieverksamheten, vilket underlättar förståelsen av deras egen forskning och ger dem en 
nödvändig pedagogisk förmåga för framtiden. Dock ser vi i vissa fall att i synnerhet 
undervisningen kräver omedelbar tidsplanering som kan inverka på avhandlingsskrivandet, som 
har en längre tidsram. Detta är en fråga som vi diskuterar vid handledarkollegiet och i den 
individuella handledningen med doktoranden. Här betonas också relationen mellan 
institutionstjänstgöring, 0bligatoriska kurser och forskartid så att fördelningen mellan dessa är 
balanserad och genomförbar. 

REMESOs doktorander har i allmänhet klarat av sin forskarutbildning inom ramen för sin 
anställning. Avvikelser från ISP förekommer och beror oftast på föräldraledighet eller 
sjukskrivningar. Under senare år har vi sett en tendens där främst kvinnliga doktorander är eller 
har varit sjukskrivna, samt att de som är sjukskrivna är kvinnor. Detta är en viktig fråga som vi 
diskuterar i handledarkollegiet och i samband med Feelgoods stöd för enskilda doktorander för 
att förstå bakgrunden till. Det är oklart huruvida REMESO i detta avseende skiljer sig från 
övriga samhället, där det dessvärre går att fastställa liknande mönster. Klart är att vi inom 
forskarutbildningen bör söka ta ett helhetsgrepp, bland annat genom att mer systematiskt 
analysera doktoranders undervisningsuppdrag, vilka i vissa fall kan vara alltför belastande, i 
andra fall alltför svåra att få tillgång till. 
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Sammanfattande om utvecklingsområden avseende uppföljning, åtgärder och 
återkoppling – svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla  
REMESO följer kontinuerligt satsningar på fakultetsnivå för att erbjuda stödstruktur för 
doktorandernas avhandlingsarbete och uppmanar doktoranderna att utnyttja de olika resurser 
som erbjuds på fakulteten, såväl vad gäller stresshantering eller mer avhandlingsinriktade 
kurser, bland annat i akademiskt skrivande på engelska.  

I fråga om den vetenskapliga kvaliteten erbjuder REMESO ett internationellt högkvalitativt 
seminarium samt erbjuder högt meriterade forskare som huvud- och bihandledare. REMESOs 
gemensamma forskarutbildningskurser håller en mycket hög vetenskaplig kvalitet. Kurserna 
planeras och genomförs av avdelningens mest meriterade och erfarna lärare och successivt 
bidrar även yngre forskare i kursutbudet. Huvudhandledare ansvarar för de individuella 
kursernas kvalitet. Huvudhandledare diskuterar och godkänner behovet av externa kurser för 
doktoranderna. Kurser och kursutbud utvärderas kontinuerligt. En viktig fråga är hur 
forskarutbildningen inte bara ska vara vetenskapligt högkvalitativ, utan också effektiv i sin 
utformning.  

Att kursutbudet håller internationellt hög nivå ser vi genom att de lockar doktorander från 
många olika länder. Vi har också regelbundet inbjudna gästforskare och professorer som bidrar 
den avancerade nivån på det vetenskapliga samtalet på avdelningen. När det gäller den 
vetenskapliga nivån är det svårt att peka på behovet av utveckling. Innehållet i kursutbudet, i 
synnerhet det valbara, prövas ständigt mot doktorandernas behov och önskemål. För 
närvarande finns planer på att utveckla kurser om migration och klimatförändringar, migration 
och internationell lagstiftning, samt inom kritiska ras- och vithetsstudier. 

När det gäller tidsplanering och progression kan det finnas skäl att stärka forskningsmiljön 
med mer konkreta inslag av tidsplanering, akademiskt skrivande, och fler presentationer mellan 
de obligatoriska seminarierna. Detta kan bestå i workshops med REMESOs forskare eller 
inbjudna gäster, alternativt i form av en introduktionskurs kring avhandlingsarbetet, eller 
genom tydligare inslag av detta i de olika kurser som redan ges på REMESO. Det kan också 
finnas skäl att följa huruvida antalet kurspoäng är rimligt i förhållande till 
avhandlingsskrivandet inom ramen för given tid. Det kan vidare finnas behov för doktoranderna 
att skapa ett gemensamt tvärvetenskapligt seminarium på IKOS, där de kan ventilera texter 
oftare.  

En annan fråga gäller sjukskrivningarna bland de kvinnliga doktoranderna. Å ena sidan kan 
detta spegla en större samhällsstruktur. Å andra sidan innebär det att jämställdhetsperspektivet 
också bör genomlysas på samtliga nivåer. Detta arbete kan bestå i att titta på upplevda 
förväntningar hos doktoranderna, seminariekultur och andra delar som kan förklara den 
ensidiga könsobalansen i sjukskrivningsfrågan.  

Ett identifierat utvecklingsområde är att vi behöver får en mer samlad bild av hur varje 
enskild doktorandkurs togs emot och utvecklades. Genom att använda Lisam för 
forskarutbildningen, där vi samlar kursplaner och kursrapporter dokumenteras, finns också 
utrymme för att tydliggöra hur vi använder utvärderingar och åsikter från doktorander som 
genomgått en kurs. 
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4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

På vilket sätt och i vilka sammanhang (på olika nivåer i organisationen som t. ex. 
institution och avdelning) ges doktoranderna möjlighet att utöva inflytande vad 
avser beredning respektive beslut i frågor som gäller utbildningen? Enligt vilka 
principer fördelas dessa uppdrag till doktorander inom miljön? 

 
The PhD students at REMESO constitute a small, diverse and highly active group of individuals 
who have been adimitted at different times and are currently at different stages in their studies. 
While the below account is their shared viewpoint, the examples and practices mentioned 
mainly reflect the situation of the youngest cohort, admitted in December 2019.  

The PhD students are represented directly at staff meetings, in the Board of Supervisors, in 
the Department Board, and in cross-department fora such as the ISV-research student council 
and LiUPhD. A corresponding board for IKOS (the new organization) is currently under 
formation. PhD students are also represented directly or indirectly in a variety of other boards 
and fora, through student union representatives. 

Direct representatives are elected by the PhD students, through the REMESO Research 
Student Council. Indirect representatives are appointed by the student unions. 

The PhD students also participate as individuals in decision-making through shared 
responsibilities in coordinating courses and seminars, and in other tasks. In these cases, 
involvement depends on other coordinators, supervisors and studierektor. REMESO actively 
encourages PhD students’ involvement, and PhD students have generally been able to fill their 
20% institutionstjänstgöring with ease. Still, the involvement process is less transparent than 
for other forms of representation, and the coordination and clearer instructions could be 
strengthened to ensure an equal distribution of tasks. 

 
Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till doktoranderna 
också återföra deras synpunkter på utbildningen (exempelvis kursvärderingar 
och doktorandundersökningen)? 
By representing the PhD students towards the program and course directors, the chair of the 
Research Student Council conveys their viewpoints about the doctoral studies.  Their feedback 
on the introduction to the PhD program is also gathered through an evaluation meeting with the 
program director (Stefan), the head of department (Branka) and director of studies (Zoran). 

According to the evaluation of the introduction to the PhD program by the five doctoral 
students who were recruited in 2019, the doctoral students experienced the start in REMESO's 
research environment as very welcoming and with strong support from the other doctoral 
students. 

Through representation in the Board of Supervisors and other boards, the PhD students 
have been actively involved in shaping the general curriculum. The PhD students are also asked 
to propose topics and courses, based on their needs and interests. Staff meetings generally serve 
as an important forum for raising and responding to issues in relation to the PhD programme, 
both in terms of evaluation results and in terms of less formalised issues and questions. 
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Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö? 
This is done through employee and career counseling meetings conducted at the REMESO 
division and also during individual supervision. The experiences of the PhD students have been 
mixed with regards to stress and anxiety, as well as feeling that adequate support is being 
provided. While there exist facilities and services related to psycho-social and physical wellbeing 
available to staff, regular reminders of these facilities and services can perhaps encourage the 
PhD students to access them.  

PhD students, including visiting PhD students, are generally placed in adjacent offices. 
This practice has been strengthened with the move to Kåkenhus, and is beneficial for the work 
environment. Frequent interaction with supervisors and other faculty – both in formal settings 
like seminars and supervision, and in informal meetings – also supports the social work 
environment. 

One problem that has previously been raised among PhD students is that the unsure 
future for young researchers adds a stress to the work environment. REMESO has worked to 
support newly graduated PhD students in different ways, for instance by arranging seminars 
around research applications, collegial mentoring, collaborating in research projects and 
supporting PhD students in different ways to make use of their teaching experiences.  
 
Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella åtgärder 
angående den psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och 
forskarutbildningsmiljön? 
Employee and career counseling interviews conducted at departmental level and, where 
appropriate, also during individual supervision. University-wide and institution-wide surveys on 
well-being are done yearly, and results and measures discussed at staff meetings. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende doktoranders perspektiv – 
svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla 
Besides the suggestions for development provided in the previous answers, the PhD students 
also offered the following comments. 

The majority of the PhD students have expressed great interest in teaching alongside their 
doctoral studies. One of the suggestions by the new PhD students is that a workshop about 
teaching should be held later in the first semester; this is to be implemented after the 
recruitment of new PhD students. The competence and interests of each doctoral student should 
ideally be matched with the available teaching in both first- and second-cycle courses and 
programmes under REMESO. But the doctoral students are also encouraged to teach other 
subjects and broaden their field of competence.  These issues are discussed during an annual 
individual employee and career counseling meeting (Karriärsamtal and planeringssamtal) 
conducted at the REMESO division. We at REMESO aim to provide the assignments to doctoral 
students in teaching but it depends on availability of tasks, respective program budgets, 
competence profile etc. It involves a collegial model of decision making, which doctoral students 
need to be informed about. 
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PhD students are obliged to attend a number of obligatory courses, both closed (for 
REMESO PhDs only) as well as open (REMESO Graduate School). In addition, they are 
encouraged to take elective courses related to their research interests from outside of REMESO. 
Concerning REMESO Graduate School courses, ample opportunities have been provided to meet 
engaging visiting researchers, get a better perspective on the research specialties of the staff at 
REMESO, and network with interesting PhDs in Sweden and internationally. The format of the 
Graduate School courses is appreciated and allows for a good survey of research and 
methodological subfields, while presenting a manageable time commitment. 

Still, the PhD students have expressed interest in being more involved in the design and 
planning of courses, seminars and workshops, not only at the end of each course, seminar and 
workshop, but also in the planning phase. This could generally ensure that the courses fit the 
research interests and needs of the PhD students.  

Some PhD students have expressed that a humanities perspective within the REMESO 
Graduate School courses and the higher seminars would be very much appreciated, alongside 
the social science perspective which characterises the PhD programme. It should be noted 
however, that the transition to IKOS and with a rather new initiative, LiU Humanities (which 
was launched in 2019) may fulfil this need. 

One problem that has previously been raised among PhD students is that the unsure 
future for young researchers adds a stress to the work environment. REMESO has worked to 
support newly graduated PhD candidates in different ways, for instance by arranging seminars 
around research applications, collegial mentoring, collaborating in research projects and 
supporting PhD students in different ways to make use of their teaching experiences.  

The doctoral students have been encouraged to take a pedagogical course offered by the 
university at Didacticum as a selective course in order to ensure that they are equipped for 
teaching assignments. However, the course currently offered at Didacticum is a rather general 
course, and the PhD students at REMESO suggest the institution of a separate course tailored to 
the doctoral students at IKOS. 

REMESO has successfully worked to strengthen opportunities to discuss teaching as both 
an organizational and a pedagogic issue, for instance during the introduction meetings and 
retreats held at the beginning of the academic year. All PhD students are invited to participate in 
these discussions and contribute to the directions and development of courses and programmes 
given at REMESO. The process and transparency of matching teaching and career guidance, in 
particular regarding knowledge about the organization of university teaching, could be 
strengthened further. The studierektor carries an important role in terms of communicating to 
PhD students concerning the competence and skills needed for teaching in different courses and 
programmes, how they individually meet or don’t meet these criteria, and how they can gain 
necessary experience or education to access teaching. 

The PhD students choose their own supervisors, among REMESO faculty. This process is 
generally swift, and relationships between doctoral students and supervisors are overwhelmingly 
positive. The new cohort of doctoral students however experienced difficulties and delays in 
their pursuit of co-supervisors. Given the absence of the critical oversight infrastructure of 
doctoral studies at IKOS, this situation ended with no meaningful recourse to dialogue as a 
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student body. Both the individual student and the research environment as a whole suffer from 
this, making it vital that the process is much faster and more transparent in the future.  

The PhD students also generally commented that during the introduction of doctoral 
studies, there was a large volume of important information on administration routines provided 
within a short period of time, which was a little overwhelming. However, they were assured that 
they could consult the administrative staff at any time should the need arise. For future 
recruitment, it is suggested that all important forms and other documents should be available in 
both Swedish and English. Another suggestion is that a mini workshop be held on how to apply 
for scholarships and grants, and with clearer information on how to use the conference pot. 

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

På vilka sätt förbereder utbildningen doktoranderna för ett föränderligt 
arbetsliv såväl (a) inom som utanför akademin samt (b) inom Sverige och 
utomlands?  
Som framgår av ovan är forskarutbildningen i etnicitet och migration tvärvetenskaplig och 
kombinerar bredd med djup – bredd genom ett förhållandevis stort utbud av kurser som täcker 
hela det tvärvetenskapliga fältet, en mängd övriga lärandeaktiviteter i form av workshops och 
seminarier, deltagande i projektansökningar, samt undervisning inom ett brett fält inom 
samhällsvetenskap och humaniora; djup främst genom avhandlingsarbetet och seminarier 
fokuserade på detta. Bredden i forskarutbildningen gör doktoranderna väl förberedda för 
arbetslivet utanför akademin, både på myndigheter och förvaltningar på kommunal, regional 
och, framförallt, nationell eller internationell nivå. Djupet och bredden gör doktoranderna väl 
förberedda för arbetslivet inom akademin, som lärare och forskare. Forskarutbildningsämnets 
karaktär gör att det finns stor samhällelig efterfrågan på den spetskompetens som REMESO 
förser sina doktorander med. 

 Emedan doktorandkullarna är små är det svårt att dra generella slutsatser om 
karriärvägar och framtida arbetsuppgifter, men intressant är att notera att av tio doktorander 
som disputerat sedan 2012 är tre fast anställda på högre befattningar utanför akademin (Delmi, 
UHR, Arbetsmarknadsdepartementet); fyra är fast anställda inom akademin, varav tre på LiU 
och en på Stockholms universitet, samt tre verksamma som lärare och forskare utan fast 
befattning. En nedslående observation är att samtliga sistnämnda har sin bakgrund utanför 
Sverige och kom hit strax före eller i omedelbar anslutning till sin doktorandanställning. 

 Forskarutbildningen förbereder för arbetsliv i Sverige och utomlands genom sin tydligt 
internationella prägel. Arbetsspråken är både engelska och svenska, med viss övervikt för 
engelskan i akademiska sammanhang. Hanteringsordningen uppmanar till åtminstone en 
utlandsvistelse under doktorandtiden. Den flitiga trafiken av gästlärare och gästdoktorander 
förser samtliga med goda internationella nätverk. Ett flertal utbytesprogram möjliggör för 
doktorander att resa utomlands som lärare.   
 
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information (exempelvis från 
alumner, avnämare, adjungerade professor, industridoktorander, handledare 
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med industrikoppling) som är relevant för utbildningens användbarhet och 
förberedelse för arbetslivet? Hur följs detta upp?  
För närvarande sker ingen systematisk informationsinhämtning beträffande detta. Flera initiativ 
har tagits i denna riktning, men strandat på bristande resurser. De efterfrågade perspektiven är 
dock i högst grad närvarande vid REMESO, och då i tre former. 1. Institutet REMESOs styrelse 
rymmer en rad representanter för såväl akademi som övrigt arbetsliv utanför LiU, och här förs 
ett löpande informationsutbyte där också doktoranderna deltar genom fast representant och 
regelbundna presentationer av avhandlingsarbeten. 2. Handledares och Handledarkollegiets 
professionella nätverk, såväl inom som utanför universitetsvärlden. 3. Nära samverkan i flera 
regionala och lokala fora, ofta framdrivet av yngre forskares och studenters initiativ. Så har 
REMESO varit aktiv deltagare i eller initiativtagare till möten och kunskapsutbyten i frågor om 
asylmottagning och integration i olika sammanhang inom Norrköpings och Linköpings 
kommuner, liksom i Region Östergötland.  
  
Beskriv hur doktorandernas tjänstgöring vid institutionen läggs upp. Hur planeras 
institutionstjänstgöringen strategiskt för att doktoranden ska bredda sin 
anställningsbarhet efter disputation? (Exempelvis pedagogisk meritering). Enligt 
vilka principer fördelas arbetsuppgifter till doktorander inom miljön? 
Som nämnts ovan är det REMESOs målsättning att erbjuda doktorander 20 procents 
institutionstjänstgöring, huvudsakligen i form av undervisning på kandidat- och masternivå. 
Under introduktionsperioden träffar nyanställda doktorander studierektor och avdelningschef 
för att stämma av framtida uppdrag inom avdelningens undervisning. Studierektor och 
avdelningschef utser kursansvariga, medan kursansvariga, inom ramar från studierektor och 
avdelningschef, utser lärare inom kursen. Undervisning kan till doktorander i början av 
forskarutbildningen erbjudas främst inom kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys, 
samt efter ett par år även inom masterprogrammet i Ethnic and Migration studies. Detta gör att 
doktorander erbjuds möjlighet att undervisa på såväl engelska som svenska. Vid terminsvisa 
samtal med studierektor och årsvisa utvecklingssamtal planeras undervisningen. Ytterligare en 
kontrollstation är handledarkollegiet, där vid behov doktorandernas uppfyllelse av 
institutionstjänstgöring diskuteras. Doktoranderna uppmanas att så tidigt som möjligt gå 
högskolepedagogisk kurs; samtliga har genomfört denna; samtliga har därefter kunnat erbjudas 
avsevärda möjligheter till pedagogisk meritering. REMESOs handledarkollegium betonar i alla 
sammanhang att doktoranderna bör skaffa erfarenhet av att undervisa inom ett brett fält av 
humaniora och samhällsvetenskap, något som det ibland varit svårt att åstadkomma då 
doktoranderna hellre undervisar inom områden där de redan är väl orienterade. Här finns ett 
område att utveckla, så att bredden i undervisningen ökar. Eftersom SKA-kandidaten är 
huvudsakligen svenskspråkig har det ibland varit svårt att finna tillräckligt med 
undervisningsuppdrag åt doktorander som ej kan undervisa på svenska. I viss mån har detta 
kompenserats med annan form av institutionstjänstgöring, t ex som seminarieansvarig, 
koordinator för konferenser och workshops, assistenter inom forskningsprojekt eller genom 
doktoranders egna initiativ.  
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Om och i så fall hur sker samverkan mellan akademin och olika aktörer 
(kommuner, regioner, landsting, industrier) i lärosätets omvärld som kommer 
doktoranderna till del? 
Som framgår av ovan har REMESO ett mycket aktivt arbete vad gäller samverkan – på lokal, 
regional, nationell och även internationell nivå. Institutet REMESOs styrelse rymmer en rad 
representanter för såväl akademi som övrigt arbetsliv utanför LiU, och här förs ett löpande 
informationsutbyte där också doktoranderna deltar genom fast representant och regelbundna 
presentationer av avhandlingsarbeten. På lokal nivå finns flera organisationer där doktorander 
har kunnat ta initiativ till eller delta i möten och kunskapsutbyten. Så har skett i frågor om 
asylmottagning och integration i olika sammanhang inom Norrköpings och Linköpings 
kommuner, liksom i Region Östergötland. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende arbetslivsperspektivet – 
svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla 
Två områden framstår här som viktiga att utveckla. (1) Ett mer systematiskt arbete för att följa 
upp vad som sker efter disputation, inklusive bibehållen kontakt med alumner. Här har resurser 
i hög grad saknats, men förbättringar kan kanske göras även inom rådande ramar. (2) Ett bättre 
arbete för att förbereda för doktorander med sämre färdigheter i svenska språket för 
arbetsmarknaden. Det visar sig att dessa har svårare att finna en plats efter disputation.  

Vad gäller REMESOs styrkor så bör det till (3) ett arbete som bättre använder den stora 
potentialen i forskarutbildningen, så att den blir mer känd, och så att andra förstår vad våra 
doktorander kan, och så att de nydisputerades breda kompetens som kritiskt tänkande forskare 
och analytiker inom migration och etnicitet är lättare att känna igen. Ett sådant arbete har också 
försökts vid en rad tillfällen, men stupat på medarbetares och doktoranders arbetsbelastning. 
Detta skulle också kunna bidra till att åtgärda den svaghet som nämnt ovan under (2). 

 

6 Hållbarbarhetsperspektiv2  
Hur säkerställs att doktoranden får insikt om hur hållbar utveckling är 
relevant inom respektive forskarutbildning3. Ge exempel på vilka sätt som 
aspekter av hållbar utveckling aktualiseras. 
REMESOs strategidokument med det dubbla kritiska åtagandet är en grund för diskussion 
först och främst kring olika aspekter av social hållbarhet. Flera obligatoriska och valbara 

 
 
 
2 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 
rättvisa (1 kap. 5§, högskolelagen [1992:1434]). 
3 I examensmål 10 (respektive mål 6 för licentiander) anges att doktoranden ska: visa (fördjupad) insikt 
om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur 
den används.  
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doktorandkurser inom forskarutbildning har inkluderat kritisk diskussion om hållbar 
utveckling och även bristerna i forskningen inom internationell migration. Det kan 
exemplifieras av kurserna Theory and Politics of International Migration och 
Globalization, Migration and Development.  Inom dessa kurser kunde doktoranderna få 
insikt om globala, multilaterala och regionala processer som till slut ledde till integrering av 
migration i 2030 Agenda för global utveckling. På våra forskningsseminarier har 
doktorander också fått möjlighet att bekanta sig med pågående diskussioner och forskning 
om hur migration avspeglas i och påverkar implementering av olika globala målen för 
hållbar utveckling och alla dess dimensioner. Inom REMESO utgår man från ett systemiskt 
och integrerat kritiskt perspektiv på hållbar migration, som framhåller social hållbarhet i en 
mängd dimensioner, inte minst kring migranters mänskliga rättigheter och respekten för 
migrantarbetares rättigheter.  Doktoranden får insikt om migrationsspecifika mål och 
delmål  (8.8  främja anständiga anställningsvillkor för alla arbetstagare, inklusive 
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter; 10.7 och 10.c underlätta ordnad, 
säker, laglig och ansvarsfull migration och minska transaktionskostnaderna för 
remitteringar) som organiskt sammankopplade med alla andra sociala och miljömässiga 
mål som fokuserar på att bekämpa fattigdom och hunger (SDG 1), främja jämställdhet (SDG 
5),  och inte minst minska miljöpåverkan. Ett utvecklingsmål för REMESOs forskning är att 
förstärka kopplingen mellan forskning om migration och ekologisk hållbarhet, med 
ambitionen att det även får ett större utrymme i forskarutbildningen. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende hållbar utveckling – 
svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla 
Vi har identifierat flera områden som är under utveckling.  Det första gäller att erbjuda en 
kurs om mänskliga rättigheter, flyktingkonventionen och asylrätten som utvecklas i 
samarbete med professor Anna Lundberg. Ett annat viktigt område i behov av utveckling 
avseende hållbar utveckling är att integrera klimatmigration i vår forskarutbildning. 
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