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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Socialt arbete  
Datum:  2021-10-04  
 
Närvarande vid dialogen: Magnus Dahlstedt, professor; Jesper Olsson, proprefekt; Catrin Lundström, FUS; Maline Holmlund, doktorandrepresentant; 
Jenny Gillingsjö, 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. Socialt arbete vid LiU 
karaktäriseras av att ha en tvärvetenskaplig ansats både vad gäller 
teori och metod. Genom etablerade nationella nätverk får 
doktoranderna även tillgång till exempelvis kurser inom de 
områden inom socialt arbete som inte är lika framträdande vid LiU 
som vid andra lärosäten.  
 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

X   Handledarresursen, såväl huvud- som bihandledare, är väl försörjd. 
Med hänsyn till den goda tillgången på handledare finns utrymme 
för att utöka doktorandgruppen, givet att det finns ekonomiska 
förutsättningar för en expansion.  
 
Samtliga handledare är aktiva forskare inom forskarutbildningens 
forskningsfält. Viss kompetensbrist inom kvantitativa metoder 
noteras men kompenseras genom samarbeten med andra 
forskningsmiljöer.  
 
Samtliga aktiva handledare har genomgått eller genomgår 
handledarutbildning. Miljön arbetar aktivt för att juniora forskare 
ska ges möjlighet att såväl söka forskningsmedel som genomgå 
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handledarutbildning för att i förlängningen kunna utöka miljön 
med fler doktorander.  
 
Miljön har väl utvecklade processer och rutiner för kollegialt 
erfarenhetsutbyte mellan handledare.  
 

Forskarutbildningsmiljö 
 

 X  Under några år gjordes inte någon antagning till 
forskarutbildningen vilket medförde att doktorandgruppen 
minskade. Under 2021 har emellertid fyra nya doktorander antagits 
och miljön har därmed utökats. Organisatoriskt är även 
forskarutbildningen i välfärdsrätt placerad vid samma avdelning 
som forskarutbildningen i socialt arbete vilket gör att den totala 
doktorandgruppen och forskningsmiljön vidgas.  
 
I den Nationella forskarskolan i socialt arbete samlas samtliga 16 
forskarutbildningar i Sverige inom socialt arbete vilken är av central 
betydelse för doktorandernas möjligheter att ta del av relevanta 
kurser, delta i workshops, seminarier etc. Forskarskolan erbjuder 
därtill goda möjligheter för doktorander att knyta kontakter med 
såväl doktorandkollegor som seniora forskare vid andra lärosäten.  
 
Inom miljön bedrivs en aktiv seminarieverksamhet i vilken både 
doktorander och seniora forskare deltar. Miljön har som princip att 
anställda ska befinna sig fysisk 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.  
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Inom miljön skriver doktoranderna sina avhandlingar i olika 
format, en del väljer monografier medan andra väljer att skriva 
sammanläggningsavhandlingar. I kvalitetssäkringsprocessen har 
det identifierats ett behov att utveckla formerna för att ytterligare 
stötta doktoranderna i deras förmåga att skriva vetenskapliga texter 
i olika format och särskilt med betoning på akademiskt skrivande 
på engelska.  
 

Forskarutbildningens 
genomförande 
 

 X   Forskarutbildningen är välstrukturerad och genomförs i enlighet 
med den allmänna studieplanen.  
 
Av nyckeltalen framgår emellertid att det är vanligt förekommande 
att doktoranderna inte blir klara inom den stipulerade tiden. En 
genomlysning av vad som föranleder förseningar bör göras för att 
identifiera om det föreligger några systematiska förhållanden som 
orsakar att doktoranderna inte blir klara i tid och utifrån detta vidta 
lämpliga åtgärder.  
 

Uppfyllelse av examensmål 
 

X    Det finns väl planerade aktiviteter i form av obligatoriska kurser, 
seminarieverksamhet, deltagande i konferenser etc. som ger 
doktoranderna förutsättningar för att uppnå examensmålen. Därtill 
finns utvecklade former och rutiner för att säkerställa att varje 
doktorand uppnår examensmålen. Exempelvis fyller de 
obligatoriska kurserna en viktig funktion för att stödja 
doktoranderna i deras utveckling samt att säkerställa att de uppnår 
examensmålen. Därtill finns en utarbetad rutin för 
graderingsseminarier där doktorandens progression i det 
självständiga forskningsarbetet bedöms.  
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Jämställdhetsperspektiv 
 

X     Forskarutbildningen arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv 
i såväl utformning, genomförande som innehåll. 
Jämställdhetsperspektiv och lika villkor aktualiseras ständigt då 
dessa perspektiv är viktiga och centrala parametrar inom ämnet 
socialt arbete.  
 
Inom doktorandgruppen är fördelningen ojämn med en övervikt 
mot kvinnor som doktorander. Även om det inom gruppen möjliga 
handledare finns en numerär balans mellan män och kvinnor 
fördelar sig dock inte uppdragen lika. De två professorerna inom 
ämnet är män och merparten uppdragen som huvudhandledare 
innehas av män. Det finns en strävan mot att varje doktorand ska 
ha en kvinna och en man i sin handledarkonstellation.  
 

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, 
uppföljning av genomförda kurser samt doktorandernas 
progression diskuteras.  
 
Genomförda doktorandkurser följs löpande upp men det finns ett 
behov av att utveckla en mer systematisk process för att utvärdera 
kurser, återkoppla till doktorander hur deras synpunkter tas om 
hand samt hur kursvärderingar används för kommande 
kursutveckling.   
 

Doktorandperspektiv X    Doktoranderna har goda möjligheter att påverka 
forskarutbildningen. Doktoranderna inom avdelningen är 
organiserade i ett doktorandråd och via detta råd utses 
representation i handledarkollegiet. I doktorandrådet diskuteras 
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bland annat frågor vilka representanten sedan kan ta upp med 
handledarkollegiet. Doktoranderna ges också goda möjligheter att 
påverka utbudet av forskarutbildningskurser.  
 
Doktoranderna inkluderas även i avdelningens reguljära 
verksamhet och mötesstruktur och ges därigenom möjligheter att 
påverka utbildningen och arbetsförhållandena. Doktorandens 
medverkan i undervisning planeras i samverkan mellan 
studierektor och doktorand, och hänsyn tas till 
undervisningsuppdragens relevans för den egna 
forskarutbildningen.  
 
I likhet med flera andra forskarutbildningar förekommer upplevelse 
av stress hos doktorander. Medvetenheten inom handledargruppen 
om stressrelaterade frågor är god och det finns rutiner och 
processer för att i möjligaste mån fånga upp tidiga signaler på stress 
och vidta lämpliga åtgärder.  
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

 X  Genom forskarutbildningsämnets tillämpning och förankring i 
samhällsrelevanta frågor så har doktoranderna under hela 
utbildningstiden kontakt och samverkan med det omgivande 
samhället. Genom doktorandens medverkan i forskningsprojekt och 
i samverkan med det omgivande samhället ges doktoranden goda 
möjligheter att förbereda sig för en karriär utanför akademin.  
 
Merparten av doktoranderna stannar emellertid kvar inom 
akademin, antingen vid LiU eller annat lärosäte. Doktoranderna ges 
goda möjligheter att medverka i grundutbildningen vilket också 
stärker anställningsbarheten efter doktorsexamen. De genomgår 
även utbildning i högskolepedagogik.  
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen i socialt arbete 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 socialt arbete. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   

Ett systematiskt arbete bör utvecklas för att följa upp alumner och 
inhämta deras erfarenheter från utbildningen. Det senare i syfte att 
skapa underlag för att ytterligare utveckla kvaliteten i utbildningen.  
 

Hållbarhetsperspektiv 
 

X   Ett hållbarhetsperspektiv är väl integrerat i utbildningens innehåll.  


