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Handlingsplan för forskarutbildningen Etnicitet och migration  

Utifrån genomförd dialog och bedömning används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och 
när de ska genomföras samt vem (vilken funktion) som ansvarar för genomförandet. Om ni i kolumnen ”Vem ansvarar för….” anger flera 
ansvariga så behöver det preciseras vad olika funktioner/roller ansvarar för. Exempelvis att FUS har det övergripande ansvaret men att 
forskningsledaren (-na) ansvarar för en viss del av åtgärden/utvecklingen. 
 
Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Bedömningsområde  Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  
Hur ska det 
genomföras? 

När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  
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Forskarutbildningens 
genomförande 

”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 
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.” 

1. Konsekvensanalys av 
den nuvarande 
ordningen – och dess 
brister – har påbörjats i 
och med föreliggande 
kvalitets-utvärdering. 
Uppföljning sker vid 
Handledarkollegiets 
möten vt 2021, varvid 
jämställdhets- och 
doktorandperspektiv 
särskilt beaktas.  
 

2. Rutiner för 
handledarval 
förtydligas och införs i 
Hanteringsordningen 
för forskarutbildningen 
i Etnicitet och 
migration. 

Vt 2021 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ht 2021 

 

Forskarutbildningsansvarig 
(FA) i samverkan med 
forskarstudierektor (FUS) och 
handledarkollegiet (HLK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskarutbildningsansvarig 
med stöd av och förankring i 
Handledarkollegiet. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN 

Dnr LiU-2020-00363 
BESLUT 

3(7) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsperspektiv 
 
 

”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.” 

Jämställdhetsstrategi tas 
fram och skrivningar från 
denna som avser 
handledarval och 
handledarfördelning införs 
i Hanteringsordningen för 
forskarutbildningen i 
Etnicitet och migration. 

Ht 2021 Forskarstudierektor med stöd 
av forskarutbildningsansvarig. 
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Doktorandperspektiv 
 
 

”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.” 

1. Tydliggörande av IKOS 
och REMESOs 
ledningsstruktur, roller 
och uppgifter (som del 
av REMESOs 
handlingsplan för 
arbetsmiljö). 

2. Handlingsplan tas fram 
för kvalitetsutveckling 
och 
institutionstjänstgöring, 
med tydliggörandet av 
principer, villkor och 
möjligheter för 
tilldelning av 
undervisningsuppdrag 
för doktoranderna. 

3. Kontinuerlig 
information om VOK 
utvecklingsplan. 

4. Individuell dialog med 
doktoranderna inom 
ramen för årliga 
karriärdialog med målet 
att balansera 

Genomfört ht 
2020 
 
 
 
 
 
Ht 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vt 2021 sedan 
löpande 
 
Ht 2021, sedan 
löpande 
 
 
 
 

Avdelningschef med stöd av 
Föreståndare för REMESO. 
 

 
 

 
 
Handledarkollegium under FA 
i samarbete med Studierektor 
för grundutbildning, samt med 
konsultation av doktorander. 

 
 
 

 
 
 
Avdelningschef 
 
 
Avdelningschef 
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forskarutbildning och 
institutionstjänstgöring. 

5. Fördjupad diskussion 
om 
institutionstjänstgöring 
vid handledning, samt 
vid arbete med ISP 

 
 
Vt 2021, sedan 
löpande 

 
 

Forskarutbildningsansvarig i 
samverkan med 
Handledarkollegium. 

 
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 

Undervisning 
Språk (kompetens i svenska) 

Att det införs i 
hanteringsordningen vikten 
att lära sig svenska för 
framtida framgång på 
svensk arbetsmarknaden 
och att avdelningen 
tydliggör vilket stöd 
doktoranden kan få. Att det 
tas in i ISP som en punkt 
att diskutera mellan 
handledare och doktorand 

Senast vid 
utgången av 
2021 

Forskarutbildningsansvarig 
med stöd av och förankring i 
Handledarkollegiet. 
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Hållbarhetsperspektiv 
 
 

”Ett utvecklingsarbete i 
bör bedrivas i syfte att 
integrera ett bredare 
perspektiv på hållbar 
utveckling, exempelvis 
kring klimatmigration.” 

1. Inkludering av ett 
kritiskt 
hållbarhetsperspektiv 
och klimatmigration i 
obligatoriska och 
valbara kurser inom 
forskarutbildning 

2. Utveckling av en ny 
forskarutbildningskurs 
om Hållbarhet och 
migration 

2022 
 
 
 
 
 
 

2022 
 

Kursansvariga och 
Handledarkollegium. 

 
 
 
 
 

 
Avdelningschef för REMESO i 
samråd med Föreståndare och 
Handledarkollegium tar 
kontakt med TEMA M. 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarstudierektor/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 
handlingsplanen.  
 
 
 
 

Handläggningen av beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av 
prodekan Mathias Broth och utbildningsledare Charlotta Einarsson. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Karin Axelsson, 
ledamöterna; Lena Adamsson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Policarpio Bernerstedt, Maria Brandén, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik 
Danielsson, Åsa Danielsson, August Goldhahn, Mark Granberg och Joakim Kärnborg. Därutöver har närvarat koordinator Pia Brink, 
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utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Helena Klöfver, koordinator och sekreterare Dana Vagner, kanslichef 
Magnus Vik samt fackliga representanterna Carine Signoret, SACO och Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 

                                                                                 Mathias Broth 
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