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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Etnicitet och migration 
Datum:  2020-09-29 
 
Närvarande vid dialogen:   Stefan Jonsson, professor i etnicitet och migration; Josefina Syssner, prefekt IKOS; Catrin Lundström, forskarstudierektor; 
Asher Goldstein, doktorandrepresentant; Karin Axelsson, dekan; Mathias Broth, prodekan; Charlotta Einarsson, utbildningsledare  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

X    Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat och har en tydlig 
profilering. Ämnet är tvärvetenskapligt och inom sitt fält unikt då 
etnicitet och migration sammanförs inom ramen för utbildningen.   
 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

X    Handledarresursen, såväl huvud- som bihandledare, är väl försörjd. 
Flera av de potentiella handledarna saknar idag uppdrag som 
handledare vilket gör att det, om de ekonomiska förutsättningarna 
förändras, finns utrymme för att utöka doktorandgruppen.   
 
Samtliga handledare är aktiva forskare inom forskarutbildningens 
forskningsfält. Viss kompetensbrist inom kvantitativa metoder samt 
inom det historiska fältet noteras men miljön kompenserar detta 
genom samarbete med andra forskarutbildningsmiljöer.   
 
Samtliga handledare har genomgått handledarutbildning eller på 
annat sätt tillägnat sig motsvarande pedagogiska kompetens.  
 
Miljön har väl utvecklade processer och rutiner för kollegialt 
erfarenhetsutbyte mellan handledare.  
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Forskarutbildningsmiljö 
 

X   Forskarutbildningsmiljön är en internationellt sammansatt miljö 
där flera av doktoranderna har delar av sin tidigare utbildning från 
lärosäten i andra länder.  
 
REMESO har sedan 2009 bedrivit en forskarskola (fram till och 
med 2017 finansierad av FORTE) till vilken ett betydande antal 
doktorander från andra lärosäten, såväl nationellt som 
internationellt, sökt sig för att ta del av kursutbudet. Detta skapar 
goda förutsättningar för att dels erbjuda doktoranderna ett väl 
utvecklat utbud av kurser, dels att vidga doktorandernas 
forskarutbildningsmiljö. Därtill gästas miljön under perioder av 
såväl internationella doktorander som seniora forskare. Miljön har 
ett stort antal samarbeten med andra lärosäten, reglerade i avtal 
eller partnerskap, samt förankrade kontakter med institutioner och 
enskilda forskare såväl nationellt som internationellt.  
 
Inom miljön bedrivs en regelbunden seminarieverksamhet i vilken 
såväl doktorander som seniora forskar deltar aktivt. Miljön har som 
uttalad princip att anställda inom miljön fysiskt ska befinna sig på 
arbetsplatsen minst tre dagar i veckan.  
 
Det finns en välstrukturerad process för att säkerställa 
progressionen i doktorandens avhandlingsarbete samt slutligen 
säkerställa kvaliteten i avhandlingen innan disputation.  
 

Forskarutbildningens 
genomförande 
 

 X  Forskarutbildningen är väl strukturerad och genomförs i enlighet 
med den allmänna studieplanen. 
 
Idag finns vid utbildningen en ordning som gör att doktorander 
själva väljer sina handledare. Under dialogen framkom att denna 
ordning kan vara problematisk ur flera aspekter. En 
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konsekvensanalys av nuvarande ordning bör därför göras och vid 
behov bör därefter rutiner för matchning av doktorand och 
handledare ses över och tydliggöras. Se även kommentar under 
jämställdhetsperspektivet som rör handledarskap.   
 

Uppfyllelse av examensmål 
 

X   Det finns väl planerade aktiviteter i form av obligatoriska kurser, 
seminarieverksamhet, deltagande i konferenser etc som ger 
doktoranderna förutsättningarna för att uppnå examensmålen. 
Därtill finns utvecklade former och rutiner för att säkerställa att 
varje doktorand uppnår examensmålen, bland annat 
graderingsseminarier samt uppföljning av ISP.  
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

 X    Jämställdhetsperspektivet är integrerarat i flera av 
forskarutbildningens obligatoriska kurser. Därtill integreras ett 
genusperspektiv i flera avhandlingsprojekt.  
 
Inom doktorandgruppen återfinns en balans mellan antalet kvinnor 
och män. Även inom gruppen möjliga handledare finns en numerär 
balans mellan kvinnor och män, dock är samtliga professorer män. 
Vid årsskiftet 2020/2021 kommer handledargruppen, genom 
nyrekrytering, utökas med en kvinnlig professor. Den numerära 
balansen mellan män och kvinnor bland möjliga handledare 
återspeglas dock inte i hur handledaruppdragen den facto fördelas. 
En jämställdhetsstrategi bör utvecklas som inkluderar val och 
fördelning av handledare.  
 

Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 
 

X     Forskarutbildningen följs löpande upp avseende enskild doktorands 
progression men även på en mer övergripande nivå. Regelbundna 
möten genomförs i handledarkollegiet där frågor om kursutbud, 
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uppföljning av genomförda kurser samt doktorandernas 
progression diskuteras.  
 
Genomförda forskarutbildningskurser utvärderas och följs sedan 
upp i handledarkollegiet.  
 

Doktorandperspektiv  X  Doktoranderna har goda möjligheter att påverka 
forskarutbildningen. Genom studentkåren representeras 
doktoranderna i institutionsstyrelsen. Doktoranderna i etnicitet och 
migration är också organiserade i ett fristående doktorandråd och 
via detta råd utses doktorandrepresentation i handledarkollegiet. 
 
Processerna kring hur doktoranderna tilldelas 
institutionstjänstgöring är otydlig för doktoranderna. Ett 
utvecklingsarbete bör således genomföras i syfte att tydliggöra hur 
och efter vilka principer som doktoranderna tilldelas 
institutionstjänstgöring.  
 
Doktoranderna har stora möjligheter att påverka valet av 
handledare. Processen kring val av handledare har emellertid visat 
sig skapa osäkerhet bland doktoranderna men även bland de 
möjliga handledarna.  
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

 X  Doktoranderna ges möjligheten att medverka i undervisning för att 
på så sätt meritera sig för kommande anställningar inom akademin. 
En utmaning och begränsning ligger emellertid i att flertalet av de 
kurser doktoranderna kan medverka i ges på svenska.  
 
Uppföljning av alumner visar att doktorander efter disputation varit 
anställningsbara såväl inom som utom akademin. Det noteras dock 
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen i etnicitet och migration fungerar väl. I samband med 
detta kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa identifierade 
områden ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla forskarutbildningen i etnicitet och migration. 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   

att doktorander som ej har tillräckliga färdigheter i svenska språket, 
och som stannat kvar i Sverige efter disputation, har svårare att få 
fasta anställningar inom akademin. Forskarutbildningen bör se 
över vilket arbete som inom utbildningens och 
doktorandanställningens ram kan bedrivas för att bättre förbereda 
för doktorander för den svenska arbetsmarknaden. 
 

Hållbarhetsperspektiv 
 

 X   Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningen, främst 
avseende de sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Ett 
utvecklingsarbete bör bedrivas i syfte att integrera ett bredare 
perspektiv på hållbar utveckling, exempelvis kring klimatmigration.  


