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Förord 

Föreliggande kvalitetsrapport är sammanställd vid Avdelningen för socialt arbete, Institutionen för kultur 
och samhälle, IKOS. Rapporten har sammanställts av forskarutbildningsansvarig Magnus Dahlstedt, men 
bygger på ett arbete som involverat flera av de som medverkar i forskarutbildningen i socialt arbete – 
däribland doktorander, studierektor och samordnare. Översikt över externa forskningsmedel har tagits 
fram i samarbete med ekonom Liselott Boström. Arbetet har planerats och diskuterats vid möten med 
Handledarkollegiet för forskarutbildningarna vid Avdelningen för socialt arbete, där också utkast till 
rapporten lagts fram och varit föremål för kollegial diskussion. Rapporten har utarbetats i samråd med 
Catrin Lundström, forskarutbildningsstudierektor vid IKOS, och i nära samarbete med Anna Lundberg, 
forskarutbildningsansvarig för Välfärdsrätt. På grund av att forskarutbildningarna i Socialt arbete och 
Välfärdsrätt båda är förlagda till Avdelningen för socialt arbete och ingår i tätt samarbete så kommer vissa 
delar av rapporterna att likna varandra, medan andra skiljer sig åt på en rad punkter. Rapporten följer 
fakultetens mall för kvalitetsrapporter. För att öka läsvänligheten har samtliga instruktioner och kriterier 
som anges i mallen avlägsnats. 
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1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 
Forskarutbildningsämne: Socialt arbete (social work) 
SCB-kod: 50402 
Examensbenämning: filosofie doktorsexamen/ filosofie licentiatexamen 
 
Nyckeltal 
Se tabell 1.  
 
Länk till allmän studieplan 
https://liu.se/artikel/forskarutbildning-i-socialt-arbete 
 
Forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och avgränsning 
Forskarutbildningen i socialt arbete syftar till att den studerande ska avlägga doktorsexamen eller, som en 
etappavgång från utbildningen, licentiatexamen. Målen för forskarutbildningen i socialt arbete utgörs 
såväl av för denna utbildning specifika mål som av de för svensk forskarutbildning gemensamma allmänna 
examensmålen. 
 
Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt ämne som vilar på tre ben: forskning, praktik och utbildning. 
Samtliga dessa ben genomsyras av kritiskt tänkande och ett etiskt förhållningssätt. Forskning inom socialt 
arbete är till sin natur praktikrelevant, inte minst i form av insatser riktade mot individer och grupper i 
behov av socialt stöd. Socialt arbete värnar rättvisa, vägleds av principen om mänskliga rättigheter och 
verkar för social förändring. Ämnet är härmed gränsöverskridande och dynamiskt. För att närma sig frågor 
om social utsatthet och social förändring vägleds forskning inom socialt arbete av teorier och metoder 
från flera samhällsvetenskapliga discipliner.  
 
Ämnet är tvärvetenskapligt såtillvida att forskare under lång tid har hämtat teorier från en rad olika 
discipliner och forskningsområden, såsom sociologi, psykologi, statsvetenskap, juridik och pedagogik. 
Detta innebär att det inte finns ett sätt närma sig olika samhällsfenomen och att formulera vetenskapliga 
frågeställningar, utan en mängd. Detsamma gäller forskningsmetoder. Det har aldrig funnits en metod för 
att undersöka socialt arbete utan det både finns och krävs en mängd olika metoder för att närma sig och 
förstå ämnet. 
 
Praktik: Som en organiserad och professionaliserad verksamhet fungerar socialt arbete som en länk 
mellan välfärdsstatens generella socialpolitik och mottagarna av olika slags hjälp och stöd. Uppgiften för 
socialt arbete är med andra ord först och främst att i organiserade former tillhandahålla hjälp och stöd till 
personer som hotas av olika typer av exkludering från samhället, dess organisationer och den uppsättning 
av rättigheter som det tillhandahåller. Socialt arbete handskas med social exkludering på både individ- 
och gruppnivå. Det kan handla om hjälp och stöd i många olika former, från ekonomiskt bistånd till 
rådgivning för våldsoffer. 
 
Forskning: Forskningen inom disciplinen socialt arbete handlar om frågor som sociala problem, 
människors trygghetsbehov, villkor för social inkludering, den potential som olika insatser kan ha när det 
gäller att möta människors skilda behov. Som samhällsvetenskaplig disciplin riktar socialt arbete särskilt 
fokus mot de olika former av hjälp och stöd som erbjuds, hur de organiseras, vilka människor som 
kommer i fråga, hur hjälp och stöd tar form som rättighet respektive skyldigheter, de möjliga effekterna 
av olika former av hjälp och stöd. 



 

 
Ambitionen är att den forskning som bedrivs vid avdelningen för socialt arbete ska ha en tydlig 
teorianknytning. Det innebär att forskare genom att exempelvis använda sig av ett visst teoretiskt 
perspektiv, ska definiera forskningsproblem som därefter kan undersökas empiriskt. I sådana fall är det 
ett teoretiskt perspektiv som avgör vad det är för slags empiriskt material som är lämpat för det aktuella 
forskningsproblemet. Den omvända riktningen är lika möjlig, det vill säga att forskaren efter analys av 
insamlat empiriskt material prövar teoretiska infallsvinklar för att tolka, synliggöra ny information och 
generera ny kunskap. I båda fallen tar forskningen hjälp av relevanta teoretiska ansatser.  
 
Den övergripande ambitionen för forskarutbildningen i socialt arbete vid LiU är alltså att främja empiriskt 
grundad forskning, med stark teorianknytning. Fokus för forskningen riktas mot det sociala arbetets 
kärnområden, såsom organiserad hjälp- och stödverksamhet i olika former, välfärdsstatens organisering, 
inkludering och exkludering, intervention och bemötande. Detta utesluter inte tvärvetenskaplighet. 
Tvärtom: forskning inom socialt arbete bygger på tvärvetenskapligt samarbete. Många av de teoretiska 
ansatser som används inom socialt arbete är direkt hämtade från sociologi, psykologi, statsvetenskap, 
pedagogik och medicin. Vi ser sådant gränsöverskridande som en styrka.  

2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens  

För närvarande är åtta forskare aktiva som handledare i forskarutbildningen i socialt arbete, varav sex är 
anställda vid avdelningen för socialt arbete och två anställda vid andra lärosäten (se tabell 2. Tidigare 
verksamma handledare i miljön redovisas i tabell 4).  
 
Handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens i förhållande till 
utbildningens behov. 
Inom forskningsmiljön vid avdelningen finns en god tillgång till handledare och lärare som är både 
pedagogiskt välmeriterade och vetenskapligt framgångsrika. Handledarna och lärarna är samtliga aktiva 
forskare och kan därmed ge doktoranderna god inblick i pågående forskning, möjlighet att ta del av 
etablerade forskarnätverk och råd om sådant som publicering, konferensdeltagande, undervisning och 
samverkan. Vi bedömer handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens i förhållande till 
forskarutbildningen som hög. För närvarande finns sammanlagt 12 verksamma forskare vid avdelningen 
för socialt arbete som genomfört handledarutbildningen. Av dessa är det 8 som uppfyller kraven för 
huvudhandledarskap (3 professorer, 1 biträdande professor och 4 docenter). Vid avdelningen finns för 
närvarande 10 forskarstuderande i socialt arbete (se tabell 2). Av dessa har fyra nyligen antagits och 
påbörjat forskarutbildningen under hösten 2021. Tillgången till handledarkompetens är med andra ord 
god. I praktiken är det så att antalet kompetenta handledare i miljön överstiger antalet aktiva 
doktorander.  
 
Inom handledarkollegiet finns även omfattande erfarenhet av handledaruppdrag utanför 
forskarutbildningen, vid andra lärosäten. Såväl handledare som övriga docenter och biträdande professor 
får återkommande uppdrag som fakultetsopponent och betygsnämndsledamot vid andra delar av LiU 
liksom vid andra lärosäten. Detta kan ses som ett erkännande av den kompetens som finns inom 
handledarkollegiet. Samtidigt ger sådana kontakter en god inblick i det kvalitetsarbete som bedrivs i andra 
forskarutbildningsmiljöer, vilket i sig kan bidra till att utveckla dels den samlade kompetens som finns i 
handledarkollegiet och dels det interna kvalitetsarbetet i forskarutbildningen.  
 



 

De handledare och lärare som finns inom forskningsmiljön har var och en sin egen spetskompetens inom 
sina respektive forskningsområden. Sammantaget återspeglar de en stor bredd ifråga om de olika 
kompetenser som finns inom ämnet socialt arbete, vad gäller både teoretisk och metodologisk 
kompetens. För de tillgodose de specifika kompetenser som eventuellt kan behöva kompletteras för att 
svara mot särskilda behov i enskilda avhandlingsprojekt förekommer det dock även att 
handledarkompetens hämtas utanför avdelningen, från verksamma vid LiU eller vid andra lärosäten. Vår 
samlade bedömning är att vi inom forskningsmiljön har en kompetens som är adekvat för att genomföra 
forskarutbildning med hög kvalité. Sammantaget återspeglar handledare och lärare den kompetens som 
motsvarar utbildningens innehåll och genomförande. 
 
Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den aktuella forskarutbildningen?  
Samtliga handledare har genomgått handledarutbildning. Samtliga seniora handledare har omfattande 
erfarenhet av både undervisning och handledning på både grund- och forskarutbildningsnivå. De mer 
juniora forskarna vid avdelningen har omfattande erfarenhet av undervisning och handledning på både 
kandidat- och master-nivå. Samtliga erbjuds möjlighet att genomgå LiU:s handledarutbildning. 
Kompetensutveckling inom handledarskapet sker därutöver främst via kollegialt erfarenhetsutbyte.  
 
Ett viktigt forum för sådant erfarenhetsutbyte är Handledarkollegium som samlar samtliga handledare 
(huvud- och biträdande handledare) som är aktiva i forskarutbildningen. Vid behov medverkar även FUS 
och Avdelningschef. Handledarkollegium är det forum där mer avgörande beslut som rör 
forskarutbildningen fattas. Men här förs även kollegiala samtal där handledare ges möjlighet att utbyta 
erfarenheter, råd och stöd. Därmed är deltagande i Handledarkollegium en viktig del av handledares 
kontinuerliga kompetensutveckling. Handledarkollegiet träffas vid tre tillfällen per termin. Dessa möten 
delas upp i två delar. Under den första delen av mötet är det endast handledarna som deltar. Här följs 
progressionen för varje enskild doktorand upp. Under denna del ges även utrymme för kollegiala samtal 
som rör frågor knutna till enskilda doktorander såväl som handledning mer generellt. Denna del av mötet 
protokollförs inte. Under den andra delen av mötet deltar även minst en doktorandrepresentant. Här 
behandlas de frågor som är uppsatta på dagordningen, inklusive den stående punkt där doktoranderna 
ges möjlighet att föra fram de frågor och synpunkter de förberett. Denna del av mötet protokollförs. Efter 
mötet görs protokoll tillgängligt för doktorander, handledare och andra vid avdelningen, via avdelningens 
Lisam-sida.  
 
Handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt forska, följa utvecklingen och 
vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom det egna ämnesområdet.  
De handledare och lärare som finns i forskningsmiljön är framgångsrika när det gäller att skaffa externa 
anslag (se förteckning över externa anslag, bilaga 2). Fakultetsanslaget används huvudsakligen för att 
finansiera professorer och doktorander. Lektorer är beroende av externa anslag för att få forskningstid. 
De flesta handledarna har i nuläget, via fakultetsanslag eller extern finansiering, anslag som gör det 
möjligt att bedriva egen forskning. Genom dessa anslag kan handledarna följa utvecklingen och 
vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. För att sådan finansiering ska kunna 
bibehållas krävs fortsatt aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel. För att skapa förutsättningar 
för ett fortsatt framgångsrikt ansökningsarbete stimuleras handledare, lärare och doktorander att söka 
externa anslag och erbjuds kollegialt stöd när det gäller att utarbeta och utveckla ansökningar, inte minst 
genom anordnande av särskilda ansökningsseminarier. I mindre omfattning används därtill 
fakultetsanslaget för att stödja lärare att söka forskningsmedel. Givet betydelsen av framgångsrikt 
sökande av externa medel föreligger dock på sikt en möjlig risk – givet att volymen av externa anslag 



 

ständigt krymper – för att handledares och lärares möjligheter att bedriva egen forskning kan minska. 
Som sagt har denna risk hitintills hanterats genom aktivt och framgångsrikt ansökningsarbete.  
 
Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges tillräckliga lärar- och 
handledarresurser?  
Till varje doktorand utses två handledare. Därtill finns möjlighet till expertstöd för doktorander, under 
olika faser av avhandlingsarbetet. Frågor som gäller förändringar och kompletterande handledning samt 
eventuella särskilda insatser diskuteras i Handledarkollegium. En av handledarna innehar uppdraget som 
huvudhandledare. Huvudhandledaren ska vara docent- eller professorskompetent samt vara anställd vid 
LiU. Biträdande handledare ska ha avlagt minst doktorsexamen, eller ha motsvarande vetenskaplig 
kompetens. För huvudhandledaren beräknas 5 procent av heltidstjänst per år. För biträdande handledare 
beräknas 2,5 procent per år, om inte annat överenskommits. Expertstöd ersätts beroende på omfattning. 
När det gäller att långsiktigt säkra tillgången till handledar- och lärarresurser så bedriver institutionen ett 
kontinuerligt arbete för att tillgodose en långsiktig kompetensförsörjning. Avdelningschefer gör löpande 
verksamhets- och kompetensanalyser för att garantera att det inom avdelningen finns personal som har 
erforderlig kompetens för att kunna utföra de uppdrag som avdelningen har. Utifrån dessa analyser 
utlyses lärartjänster som kan tillgodose de kompetensbehov som finns. Därutöver uppmuntras 
avdelningens disputerade lärare att fortsatt meritera sig för att så småningom kunna ansöka om 
befordran till docent, för att därigenom bli behöriga att handleda på forskarutbildningen och utföra andra 
akademiska sakkunniguppdrag som kräver docentkompetens. Som noterats tidigare bedrivs inom 
forskningsmiljön ett kontinuerligt arbete när det gäller att söka externa forskningsmedel och utöka 
forskningsvolymen, för att på så vis skapa möjligheter för lärare att meritera sig vetenskapligt och därmed 
på sikt bli behöriga som huvudhandledare. Ambitionen är att även de lärare som ännu inte är 
docentkompetenta ska kunna engageras som bihandledare och på så vis meritera sig som handledare, 
men på grund av det begränsade antalet doktorander har det varit svårt att uppnå denna ambition.   



 

Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten se ut under 
de närmast kommande åren?  
Under perioden 2010-2021 har det i forskningsmiljön skett en del förändringar i personalstyrkan där vissa 
personer lämnat och andra tillkommit. Under de senaste åren har till exempel Socionomprogrammet 
genomgått en omfattande utbyggnad i samband med att antagning numera sker både vår- och 
hösttermin. Denna utbyggnad har i sin tur skapat behov av nyrekrytering av lektorer. Bland de som 
tidigare under perioden lämnat avdelningen och fått anställning vid annat lärosäte är det några som har 
varit involverade i forskarutbildningen i socialt arbete. Två av de som fått anställning vid annat lärosäte 
har innehaft uppdrag som huvudhandledare. Enligt praxis ska, som nämnts tidigare, huvudhandledare 
vara anställda vid LiU, och allra helst vara verksamma vid avdelningen. Eftersom det i dessa enskilda fall 
har rört sig om doktorander som befunnit sig i slutskedet av avhandlingsarbetet så har 
huvudhandledarskapet fullföljts, för att kontinuitet på så vis ska kunna bibehållas i handledningen. I dessa 
fall har huvudhandledarna behållit en mindre del av sin anställning vid avdelningen, som motsvarar tiden 
för uppdraget som huvudhandledare. Beslut om dessa enskilda fall fattas, liksom i övriga fall, kollegialt 
inom Handledarkollegium.     
 
Trots de förändringar som skett i personalstyrkan så bedömer vi ändå att det i forskarutbildningen i 
socialt arbete har funnits en god stabilitet i lärar- och handledarresurser. En viktig grund för att skapa 
sådan stabilitet är den handledarkompetens som forskarutbildningen hämtar i miljöer utanför 
avdelningen. Inte minst när det gäller att rekrytera biträdande handledare så är de upparbetade 
kontakter som handledarkollegiet har med forskare verksamma i andra forskningsmiljöer av stor 
betydelse. Sådana kontakter gör det möjligt att (i den mån som det bedöms aktuellt) tillgodose enskilda 
doktoranders behov av särskild spetskompetens, inom specifika forskningsinriktningar, till exempel vad 
gäller teoretisk profil och/eller metodologisk ansats.  
 
Vi bedömer även tillgången till lärar- och handledarresurser framöver som god. Inte minst med anledning 
av nya rekryteringar av lektorer, som redan under de kommande åren förväntas kunna fungera som 
handledare.  
 
En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur ser principerna ut för att 
möjliggöra handledarbyten?  
I vissa fall kan doktoranden av olika skäl önska byta handledare. För att undvika att sådana byten ska bli 
känsliga informerar forskarstudierektor (FUS) redan från forskarutbildningens start om doktorandens rätt 
och möjlighet att byta och/eller komplettera handledare. Den doktorand som önskar ett handledarbyte 
vänder sig först till FUS (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 ska 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 där FUS själv är 
involverad som handledare utser prefekten den som vid dessa fall övertar ovanstående uppgifter rörande 
handledarbyte. Handledarkollegiet är ett viktigt forum också för att behandla frågor som rör byte eller 
komplettering av handledarresurser i olika faser av forskarutbildningen. En doktorand som av olika 
anledningar 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. 
I forskningsmiljön finns god tillgång till handledare och lärare som är både pedagogiskt välmeriterade och 
vetenskapligt framgångsrika. I kraft av framgångsrikt arbete med att söka forskningsanslag har samtliga 
aktiva handledare i nuläget möjlighet att bedriva egen forskning, vilket i sig skapar förutsättningar för 
handledarna att följa utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. I 
detta avseende är det täta samarbetet mellan de båda ämnena och forskarutbildningarna socialt arbete 
och välfärdsrätt vid avdelningen en styrka, som gör det möjligt att skapa en större och mer livaktig 
forsknings- och forskarutbildningsmiljö än vad som vore möjligt utan detta samarbete. En styrka är även 
de upparbetade kontakter som finns med andra forskningsmiljöer, på institutionen och övriga LiU, 
däribland Avdelningen för åldrande och social förändring och Centrum för kommunstrategiska studier, 
samt vid andra lärosäten. Dessa kontakter har gjort det möjligt att bygga upp en handledargrupp som 
innefattar fler än de som formellt är anställda vid avdelningen. Dessa kontakter är särskilt viktiga för att 
forskarutbildningen ska kunna tillgodose doktoranders specifika behov av spetskompetens vad gäller 
handledning, som inte kan erbjudas inom avdelningen. En svaghet som kan identifieras är exempelvis att 
handledarkompetensen för nuvarande är jämförelsevis svag när det gäller kvantitativ forskningsmetod. I 
nuläget är det endast en potentiell huvudhandledare som har specifik kompetens och längre erfarenhet 
av att bedriva forskning med kvantitativ inriktning.    
 
Sammantaget bedömer vi alltså försörjningen av handledare med den kompetens och de erfarenheter 
som krävs för att handleda doktorander som god. Det kan i mångt och mycket ses som en styrka. 
Samtidigt finns det i forskningsmiljön för närvarande en handledarkapacitet som överstiger antalet 
doktorander. Utmaningen under de senaste åren har varit att skapa ekonomiskt utrymme för att anställa 
fler doktorander, för att på så vis kunna erbjuda fler docentkompetenta lektorer, docenter och biträdande 
professorer möjlighet till handledning.  
 
2.2 Forskarutbildningsmiljö 
 
Doktorandgruppens sammansättning (antal antagna doktorander de senaste fem åren, kön, ålder, 
inriktning och för utbildningen relevanta språkkunskaper). Sammanställ gärna i tabellform. 
Doktorandgruppens sammansättning under perioden 2010–2021 redovisas i bilaga 3. Våren 2021 uppgick 
antalet aktiva forskarstuderande i socialt arbete våren 2021 till 6. Av dessa var 4 kvinnor och 2 män. De 
forskarstuderande har tidigare studier från en bred spännvidd av discipliner och utbildningsprogram, 
däribland socionomprogrammet, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap och pedagogik. De 
representerar därmed en akademisk mångfald som starkt bidrar till Avdelningens rika och 
tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Medelåldern för forskarstuderande antagna 2015 var (vid tiden för 
antagning) 31,4 år, där den yngsta var 27 år och den äldsta 37 år. Medelåldern för forskarstuderande 
antagna 2010 var 33,6 år, där den yngsta var 29 år och den äldsta 37 år. Däremellan antogs en 
forskarstuderade 2011, som vid tiden för antagningen var 49 år. Av de forskarstuderande som var aktiva 
våren 2021 hade 2 doktorandanställning, medan resterande 4 genomför forskarstudierna på egen tid, 
eftersom finansieringen löpt ut. Därutöver har 4 nya forskarstuderande antagits och har påbörjat 
forskarutbildningen under hösten 2021. 
 
På grund av rådande ekonomiska förutsättningar har det under perioden 2017–2021 inte skett någon 
antagning av doktorander. Den senaste doktorandantagningen ägde rum 2015, då sammanlagt fem 
forskarstuderande antogs, tre med fakultetsmedel och två, en doktorand och en licentiand, på externa 



 

medel. Dessförinnan skedde den senaste större antagningen 2010, då sammanlagt nio doktorander 
antogs. Samtliga finansierades av fakultetsmedel. Utöver dessa båda antagningstillfällen har ytterligare 
två doktorander antagits till forskarutbildningen, båda finansierade med externa anslag. Båda dessa 
antogs till studier för licentiatexamen. Efter fullgjord examen har en av dessa valt att fortsätta arbetet 
med siktet inställt på doktorsexamen.  
 
Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt omfattande?  
Antagningen av doktorander inom både samhällsvetenskap och humaniora är idag generellt, tyvärr 
varken tillräckligt stor eller kontinuerlig. Det gäller även forskarutbildningen i socialt arbete. I takt med att 
flera av de doktorander som antagits till forskarutbildningen i socialt arbete har examinerats och vi inte 
haft möjlighet att genomföra tätare antagning av nya doktorander, så har antalet doktorander under de 
senaste åren minskat. Om antagning sker så sällan som vart femte år och det endast är ett fåtal 
doktorander som antas åt gången är det svårt att bygga en forskarutbildningsmiljö, då den kritiska massan 
helt enkelt är för liten.  
 
För att möta de utmaningar som följer av ett minskat antal aktiva doktorander är därför samarbete med 
andra forskarutbildningar av stor betydelse. Ett viktigt samarbete är här det som har etablerats med 
forskarutbildningen i välfärdsrätt, som är placerad på avdelningen tillsammans med forskarutbildningen i 
socialt arbete. Genom detta samarbete har en större forskarutbildningsmiljö kunnat skapas, med ett 
större antal doktorander, handledare och lärare.   
 
Ett annat samarbete av stor betydelse för forskarutbildning i socialt arbete är den Nationella 
forskarskolan i socialt arbete (RSSW). Forskarskolan är en samarbetsorganisation som omfattar samtliga 
forskarutbildningsmiljöer i socialt arbete i Sverige (idag 16 forskarutbildningar). Syftet med forskarskolan 
är att stärka och utveckla forskarutbildning i socialt arbete. Forskarskolan erbjuder tre till fyra 
forskarutbildningskurser per år som arrangeras i samarbete av två till tre lärosäten och är tillgängliga för 
alla doktorander i ämnet. Forskarskolans kurser har genom åren visat sig vara av särskild betydelse för de 
mindre forskarutbildningarna i socialt arbete genom att de kan erbjuda kurser med större antal deltagare 
än vad som skulle vara möjligt i den egna forskarutbildningsmiljön. Forskarskolan ger doktoranderna god 
inblick i den forskning som pågår i ämnet, runtom i landet. Därtill gör forskarskolan det möjligt för 
doktoranderna att redan tidigt i sin utbildning etablera nätverk med både doktorander och forskare i 
socialt arbete vid andra lärosäten runtom i landet. Forskarskolans leds av en styrgrupp som beslutar om 
vilka kurser som ska ges. Ansvaret för forskarskolan roterar mellan lärosätena. Under mandatperioden 
2017-2020 var forskarutbildningen i socialt arbete vid LiU värdinstitution.  
 
Forskarskolans etablering 2011 var ett svar på dels ett ökat antal lärosäten som bedriver forskarutbildning 
i socialt arbete och dels det begränsade antal forskarstuderande som antas vid varje lärosäte. Liksom vid 
LiU har det vid flera lärosäten varit svårt att bedriva ämnesspecifika kurser. Mot denna bakgrund har 
forskarskolan haft en viktig uppgift när det gäller att stärka ämnets vetenskapliga profil, vid såväl LiU som 
andra lärosäten. Via forskarskolan koordineras och erbjuds kurser. Därtill bedriver den 
doktorandinitierade workshops, organiserar stöd till artikelskrivande och samordnar ämnets 
internationella kontakter. Genom forskarskolan ges doktorander löpande tillgång till kurser med större 
antal deltagare än vad som skulle vara möjligt i den egna forskarutbildningsmiljön. Detta har varit av stor 
vikt. Samtidigt har forskarskolan gjort det möjligt för doktorander att skapa ett bredare kontaktnät 
bestående av både doktorander och forskare vid andra lärosäten.  
 



 

Genom den Nationella forskarskolan i socialt arbete är forskarutbildningen vid LiU även ansluten till den 
Nordiskbaltiska forskarskolan i socialt arbete (NBSW), som förutom Sverige även omfattar Danmark, 
Norge, Finland, Lettland, Litauen och Estland. Den Nordiskbaltiska forskarskolan arrangerar varje år en 
sommarkurs för doktorander i socialt arbete, vilken alternerar mellan länderna. Utöver kurser öppnar den 
nordiskbaltiska forskarskolan upp för värdefulla samarbeten och nätverk för doktoranderna i den nordiska 
och baltiska regionen.  
 
Av stor betydelse för forskarutbildningsmiljön är även avdelningens högre seminarium, med ett tiotal 
seminarier per termin, där såväl inbjudna forskare som avdelningens forskare och forskarstuderande 
presenterar sina arbeten. Seminariet förser de forskarstuderande med god överblick över pågående 
forskning inom såväl socialt arbete som välfärdsrätt, liksom med övning i vetenskaplig metod- och 
teoridiskussion på hög nivå. Seminariets kvalitet säkras dels av de kontakter som upprätthålls av 
avdelningens forskare, dels av att avdelningens forskare själva är forskningsaktiva och presenterar 
pågående projekt och projektansökningar. Framöver kommer även IKOS gemensamma kursutbud att vara 
en viktig resurs som gör det möjligt att erbjuda doktoranderna kurser som där de ges tillfälle att träffa 
doktorander i andra miljöer. Redan mot slutet av höstterminen 2021 är det tänkt att ges en kurs om 
forskningsmetod i samarbete mellan forskarutbildningarna i Socialt arbete och Kultur och samhälle, som 
också nyligen har antagit nya doktorander. Vi ser framför oss att liknande samarbeten inom institutionen 
kan vara en värdefull resurs även framgent.      
 
På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk forskarutbildningen?  
Forskningsmiljön vid avdelningen för socialt arbete är omfattande och håller hög kvalitet. 
Fakultetsmedlen uppgick 2021 till 10 mkr. Därutöver har de forskare som är verksamma i miljön varit 
framgångsrika när det gäller att erhålla externa anslag, både som huvudsökande och som medsökande (se 
vidare bilaga 2). Under de senaste fem åren har externa anslag bland annat erhållit från Forte, Stiftelsen 
hästforskning, Stiftelsen Kamprad och Centrum för idrottsforskning. Därtill bedriver forskare vid miljön en 
omfattande samverkansverksamhet som också genererar forskningsbidrag, inte minst i form av 
utvärdering och följeforskning via regioner, kommuner, myndigheter och studieförbund. Dessa externa 
medel har gjort det möjligt för lärare och handledare i miljön att ägna sig åt forskning. 
 
Forskningsmiljön är sedan 2020 säte för redaktionen för tidskriften Socialvetenskaplig tidskrift, som utges 
av Forsa, Förbundet för forskning i socialt arbete. Tidskriften utgör ett centralt forum inte bara för den 
forskning som bedrivs inom socialt arbete i landet, utan även för en bredare fåra av socialvetenskaplig 
forskning. I tidskriftens redaktionsråd samlas forskare verksamma vid avdelningen för socialt arbete och 
andra socialvetenskapliga forskningsmiljöer på IKOS och LiU.  
 
Forskningsmiljön vid avdelningen är organiserad utifrån fyra huvudsakliga forskningsinriktningar, som 
vardera samlar forskare verksamma i miljön, och kopplar an till såväl nationella som internationella 
nätverk. Vid sidan av de nätverk som våra doktorander får tillgång till via den nationella forskarskolan i 
socialt arbete ger avdelningen därmed tillträde till en rad andra forskarnätverk. En av 
forskningsinriktningarna är Barn, unga och välfärdens institutioner, som bland annat knyter an till forskare 
vid tema Barn, LiU, och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. En andra 
inriktning är Insatser mot ojämlikhet, som till exempel knyter an till forskare vid Institutionen för socialt 
arbete, Göteborgs universitet, och Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet, Centrum för forskning 
om funktionshinder, Uppsala universitet, National Centre for Social Research, Athens University, 
Department of Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Department of Management, Politics and Philosophy, 
Copenhagen Business School. En tredje inriktning är Migration och rättigheter, som är knutet till flertalet 



 

forskarnätverk, däribland Asylkommissionen, de Forte-finansierade nätverken Efter krisen respektive 
Socialt arbete i tider av migration. Därtill finns ett nära samarbete med forskare vid IBL, LiU, och Centrum 
för flerspråkighetsforskning, Stockholms universitet, inom ramen för forskningsprogrammet Migration, 
lärande och social inkludering.  
 
En fjärde forskningsinriktning rör Äldre, åldrande och socialt abete. Ett viktigt nätverk för såväl nuvarande 
och blivande doktorander vars avhandlingsprojekt rör socialt arbete med äldre, är det väletablerade 
Forte-finansierade Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning, där flera av avdelningens 
forskare med äldreinriktning är aktiva. LiU tillhör vidare de 15 lärosäten som är anslutna till SWEAH, en 
tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa, som koordineras av Lunds universitet. Antagna 
doktorander LiU med inriktning mot äldre/åldrande har möjlighet att ansöka om att bli anslutna till 
SWEA. SWEAH erbjuder tvärvetenskapliga kurser och arrangerar aktiviteter som stödjer doktorander och 
postdoktorer i deras akademiska karriär. Sedan starten 2014 har SWEAH tagit emot omkring tio nya 
doktorander per år. 
 
Därutöver är det flera forskare vid avdelningen som är medlemmar i det internationella nätverket 
Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling, som bland annat årligen genomför 
seminarier där doktorander har möjlighet att lägga fram sitt pågående arbete. 
 
Sammantaget har alltså doktoranderna i miljön goda möjligheter att under utbildningen skapa både 
nationella och internationella nätverk, genom deltagande i konferenser och kurser, nätverkande med 
forskare verksamma vid andra lärosäten, vid LiU och andra lärosäten. 
 
I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid andra lärosäten? I Sverige 
och/eller utomlands?  
Under perioden 2010–2021 har doktorander i socialt arbete läst 37 kurser (om totalt 261,5 hp) vid andra 
svenska lärosäten, samt 10 kurser (om totalt 72 hp) vid lärosäten utanför Sverige. För perioden 2017–
2021 är motsvarande siffor: 6 kurser (om totalt 45 hp) vid andra svenska lärosäten, 1 kurser (om totalt 5 
hp) vid lärosäte utanför Sverige.  
 
Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till disputation?  
Under de senaste åren har det skett ett medvetet arbete med att säkra kvaliteten i forskarutbildningen, 
som har genomförts i nära samarbete mellan forskarutbildningarna i socialt arbete och välfärdsrätt.  
Kriterier för avhandlingarnas kvalitet är fastställda i vår allmänna studieplan och operationaliserade i 
detalj i våra samlade rutiner för forskarutbildningarna i socialt arbete och välfärdsrätt, som uppdateras 
kontinuerligt, vartefter kvalitetsarbetet fortlöper (se bilaga 1). Vi använder och följer upp ISP och 
engagerar dessutom externa bedömare i flera olika faser av avhandlingsarbetet. 
 
Ett formellt schema för kvalitetssäkring består fyra graderingsseminarier: avhandlings-PM, 30-
procentsseminarium, halvtidsseminarium som infaller när 60 procent av studietiden har förbrukats och 
slutseminarium. Licentiander genomför två obligatoriska seminarier: avhandlings-PM och ytterligare ett 
seminarium innan uppsatsen läggs fram för slutgiltig bedömning. Samtliga graderingsseminarier anordnas 
i ordinarie seminarieschema, om inte särskilda skäl föreligger. Vid graderingsseminarier är 
huvudhandledare ordförande. Kvalitetssäkring sker utöver genom dessa kontrollstationer även genom 
kollektiv granskning vid seminarierna, som omfattar engagemang också av externa bedömare (vid såväl 
halvtids- som slutseminariet). Vi har även obligatoriska uppföljningssamtal efter halvtids- och 



 

slutseminariet, där medverkande är handledare och eventuellt forskarutbildningsansvarig samt en 
bedömningskommitté bestående av opponent, och en eller flera av avdelningens seniora forskare. 
 
Sakkunskap är avgörande när det gäller val av opponenter till graderingsseminarierna. Beslut om vilka 
som ska utses till bedömare fattas av Handledarkollegium efter förslag från handledare i samråd med 
doktoranden. Samma ordning gäller när förslag på opponent och betygsnämnd vid disputation ska inges 
till filosofiska fakulteten. 
 
Avhandlingsmanus som bearbetats efter slutseminarium genomgår en kollegial läsning av 
professorskollegiet (grönläsning). Denna läsning utgör ett viktigt led i arbetet med att säkra kvaliteten i de 
avhandlingar som skrivs inom ramen för forskarutbildningen i socialt arbete.  
 
Senast två veckor före det sista handledningstillfället skickas manus till professorskollegiet för 
grönläsning. Samtliga professorer läser manus, men en av professorerna har särskilt ansvar för att läsa 
manus mer noggrant och att göra en samlad bedömning av om manus är redo att gå i tryck. Vilken av 
professorerna som har detta ansvarar bestäms inför slutseminarium. Denna professor har deltagit vid 
slutseminariet, endera som deltagare eller som läsare. Det är också denna professor som ansvarar för att 
den bedömning som görs förs vidare, först till handledare och därefter till doktoranden. I de fall där någon 
av professorerna har fungerat som handledare för den aktuella doktoranden, har professorskollegiet 
förstärkts av Anna Lundberg, professor i Välfärdsrätt, som grönläsare.     
 
Grönläsning görs utifrån generella kvalitetskriterier för avhandlingar såsom de specificeras i den allmänna 
studieplanen, men framför allt i relation till de punkter som förts upp i det protokoll som upprättats efter 
slutseminarium, för att på så vis säkerställa att samtliga synpunkter och krav åtgärdats i avhandlingen. 
 
Rutinen kring grönläsning tydliggör särskilt vikten av att handledare och doktorand tillsammans i god tid 
upprättar en plan för arbetet, som skapar ordentligt med tid för läsning, innan avhandlingen är tänkt att 
gå i tryck. Detta för att garantera en noggrann bedömning av avhandlingens kvalitet. Tid behöver här 
planeras för både läsning (motsvarande två veckor) och bearbetning av eventuella synpunkter som kan 
komma. Utgångspunkten är dock att grönläsning inte är ett extra handledningstillfälle, det vill säga 
professorerna lyfter fram de brister i avhandlingsmanuset som behöver åtgärdas, men träder inte in i 
rollen som handledare och ger således inte råd om hur dessa ska åtgärdas.  
 
Om doktorandens tid löper ut är praxis att ett seminarium anordnas inom loppet av sex månader, för att 
på så vis säkerställa att arbetet fortlöper och att doktoranden ges möjlighet att få kollegial input på delar 
av sitt avhandlingsmanus. Ett sådant förfarande är viktigt för att skapa förutsättningar för progression och 
samtidigt bärbättra kvaliteten på de avhandlingar som lägga fram vid disputation.     
 
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?  
För samtliga doktorander finns en allmän förväntan om fysisk närvaro på campus minst tre arbetsdagar i 
veckan. Denna förväntan presenteras redan vid de anställningsintervjuer som sker i samband med 
ansökningsprocessen. Detta har också bidragit till att närvaron bland de doktorander som är bosatta på 
annan ort är ungefär lika hög som bland övriga doktorander. 
 



 

I nuläget finns ingen forskarstuderande som är anställd vid annat lärosäte. Under perioden 2010–2021 har 
endast ett sådant fall förekommit, där den forskarstuderande var antagen till forskarutbildningen i social 
arbete vid LiU, men anställd vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Under perioden 2017–2021 har endast en 
forskarstuderande varit anställd som så kallad avtalsdoktorand. Anställningen innebar i detta fall att 
doktoranden tillbringade halva sin arbetstid hos sin ordinarie arbetsgivare och ägnade resterande halvtid 
åt sitt avhandlingsarbete. Det har dock varit en utmaning att göra denna doktorand delaktig i 
avdelningens forskningsmiljö, på samma villkor som övriga doktorander. En specifik utmaning har bestått i 
att planera arbetet på respektive arbetsplats, på ett sätt som inte innebär allt för stor splittring, utan som 
ger mer samlad tid att ägna sig åt forskarstudier och avhandlingsskrivande. För att möta denna utmaning 
har det varit viktigt att inte särbehandla doktorander, beroende på anställningsform. Alla doktorander, 
inklusive avtalsdoktoranden, har därför erbjudits en arbetsplats i forskarmiljön. Det har också varit viktigt 
att avtalsdoktoranden uppmanats att fysiskt vistas i miljön och att delta i de aktiviteter som anordnas, 
inte minst att medverka vid seminarierna. Ett sätt att möta svårigheten när gäller att planera för och 
skapa samlad tid för forskarstudier och avhandlingsskrivande har varit att etablera goda relationer och 
löpande kontakter mellan å ena sidan forskarutbildningen, dess ansvariga och inte minst handledarna, 
och å andra sidan doktoranden och den ordinarie arbetsgivaren.  
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende forskarutbildningsmiljön – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla 
Sammantaget bedömer vi att forskningsutbildningsmiljön har den kvalitet och omfattning som krävs för 
att doktorander i socialt arbete kan tillgodogöra sig forskarutbildningen. Doktoranderna befinner sig i en 
stark forskningsmiljö inom ämnet, med tillgång till såväl nationella som internationella nätverk. Av stor 
betydelse är det täta samarbetet med forskarutbildningsämnet Välfärdsrätt, som skapar en större volym 
av doktorander, och som därtill skapar en större forskningsmiljö. Av stor betydelse är också den nationella 
forskarskolan i socialt arbete, som är ett viktigt sammanhang som ger doktoranderna tillgång till flera 
kurser, med större antal deltagare än vad är möjligt att erbjuda i forskarutbildningsmiljön vid avdelningen.  
 
Forskarna i forskningsmiljön har hitintills varit framgångsrika när det gäller arbetet med att skriva 
ansökningar om externa anslag, vilket har gjort det möjligt för aktiva handledare att bedriva egen 
forskning. På sikt är fortsatt framgångsrikt arbete med att skaffa externa anslag av stor betydelse för att 
kunna bibehålla en aktiv forskningsmiljö, där handledare också är aktiva som forskare. I miljön finns god 
försörjning av potentiella handledare. En av de främsta utmaningarna för forskarutbildningen i socialt 
arbete är snarare att skapa en större volym i form av fler doktorander, för att skapa kontinuitet och en 
kritisk massa av doktorander och för att fler potentiella handledare skulle kunna involveras i 
forskarutbildningen. En antagning av doktorander har nyss gjorts, men ytterligare externa eller interna 
medel som skulle möjliggöra rekrytering av fler doktorander står högt på prioriteringslistan framöver.   
 
Doktorander skriver sina avhandlingar i olika format. Flera har valt att skriva 
sammanläggningsavhandlingar, inte sällan på engelska. Att skriva, i olika format, på olika språk, är en 
färdighet som det är viktigt att doktoranderna utvecklar under loppet av forskarutbildningen. Det gäller 
inte minst akademiskt skrivande på engelska. Arbetet med att på olika vis stödja doktoranderna i att 
utveckla denna förmåga är ett utvecklingsområde som vi har identifierat och som vi ser att vi skulle 
behöva jobba vidare med framöver. Ett specifikt utvecklingsområde kunde vara att undersöka 
möjligheterna hur vi på ett bättre och mer samlat sätt kunde stödja doktoranders skrivande på engelska. 
När det gäller just skrivande så har vi under åren anordnat enskilda seminarietillfällen som kretsat kring 
skrivande, vid ett tillfälle med särskilt fokus på utmaningar och möjligheter i skrivandet av 
sammanläggningsavhandlingar och i synnerhet kappan. Vi tänker att liknande seminarietillfällen och 



 

aktiviteter kunde vara ett viktigt inslag i forskarutbildningen som vi skulle vilja utveckla framöver, möjligen 
i form av en kurs särskilt inriktad på skrivandet som hantverk.   

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 
Vid antagning till forskarutbildningen i Socialt arbete följs rutiner enligt hanteringsordning på IKOS (IKOS 
2020-00414). Forskarstuderande i socialt arbete anställs vanligen på en fyraårig doktorandanställning, 
licentiander på tvåårig licentiandanställning. Anställningen gäller faktisk arbetstid, det vill säga, i den tiden 
räknas inte sjukledighet, föräldraledighet, institutionstjänstgöring och motsvarande in. IKOS och 
avdelningen ansvarar för att anställda doktorander har regelriktiga och rimliga arbetsförhållanden samt 
en god arbetsplats i anslutning till befintliga riktlinjer. Pandemin har i detta avseende inneburit en rad 
utmaningar, till exempel vad gäller ergonomiska begränsningar i hemarbetsmiljön.  
 
Forskarstuderande erhåller snarast efter antagningen information om LiU, verksamheten vid IKOS och 
avdelningen. De får också information om hur forskarutbildningen är utformad, såsom den framgår av 
den allmänna studieplanen, och hur anställningsförhållandena ser ut. Slutligen får de information om 
doktoranders och forskarstuderandes förmåner och plikter såväl som handledares åtaganden. Dessa 
åtaganden skrivs också in i ISP. I doktorsexamen ingår kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng, varav 45 
hp är obligatoriska. I licentiatexamen ingår kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng, varav 22,5 hp är 
obligatoriska. I kursdelen sker kunskapskontrollen företrädesvis i form av skriftlig redovisning av 
individuella fördjupningsuppgifter och seminarier.  
 
De obligatoriska kurserna har följande innehåll:  

- Vetenskapsteori, inklusive forskningsetik  
- Studier i ämnets teoribildning  
- Studier i forskningsmetod  

 
Ovan nämnda kursinnehåll är obligatoriskt för såväl licentiat- som doktorsexamen. Forskarstuderande 
som undervisar ska därutöver genomgå åtminstone en kurs i högskolepedagogik.  
 
Valbara kurser  
De valbara kurserna syftar till att den forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade ämnes- och 
metodkunskaper av relevans för forskningsarbetet. Den forskarstuderande väljer i samråd med 
huvudhandledaren vilka kurser som ska ingå i den individuella studieplanen. Kurser kan väljas från 
institutionens utbud, men även bland kurser som anordnas av andra institutioner, såväl inom som utom 
LiU. Valbara kurser omfattar såväl kurser som ges återkommande som individuella läskurser. Kursplaner 
upprättas av forskarutbildningsansvarig och godkänns av handledarkollegiet. Kurser utvärderas av 
deltagarna, och resultatet ligger i förekommande fall till grund för förändringar och förbättringar. Valfria 
kurser ges också vars övergripande kriterium är att de ska tjäna till att öka forskarstuderandes kompetens 
och avhandlingarnas kvalitet.  
 
Huvudhandledare och forskarstuderande upprättar i samråd en individuell studieplan som diskuteras och 
revideras minst en gång per år. Det är viktigt att studieplanen utformas på ett realistiskt sätt, så att den 
kan fungera som redskap för att bedöma doktorandens framsteg i utbildningen. För båda parter är ISP ett 
viktig och rättsligt bindande dokument. 
 



 

På avdelningen erbjuds ett rikt och varierat seminarieutbud och en heltidsdoktorand förväntas aktivt 
medverka vid seminarierna i sådan utsträckning så att ett sammanlagt antal om minst 40 seminarier 
uppnås under en normalstudietid beräknad till fyra år. Doktoranderna bör därutöver delta i seminarier vid 
andra forskningsmiljöer inom LiU såväl som i nationella och internationella seminarier inom deras 
respektive intresseområde.  
 
Doktorander förväntas att presentera sitt pågående arbete åtminstone en gång varje år. Detta görs 
framför allt, men inte uteslutande, på så kallade graderingsseminarier. Graderingsseminarierna utgör en 
obligatorisk del av forskarutbildningen och är av central betydelse för utbildningens kvalitetssäkring. 
Doktorander antagna till forskarutbildning i socialt arbete genomför fyra obligatoriska 
graderingsseminarier: avhandlings-PM, 30-procentsseminarium, halvtidsseminarium (60-
procentsseminarium) och slutseminarium (90-procentsseminarium).  
 
Konferensdeltagande erbjuder en betydelsefull möjlighet för doktoranden att presentera och erhålla 
synpunkter på sitt arbete. Forskarstuderande förväntas därför vid åtminstone två tillfällen presentera sitt 
arbete vid konferenser, nationellt eller internationellt. För att främja konferensdeltagande erbjuds 
doktorander medel om sammanlagt 50 000 kronor i en så kallad doktorandryggsäck, som ska räcka hela 
den tid som doktoranden är anställd (för licentiander uppgår denna summa till 25 000 kronor). 
 
Inför disputation konsulteras en av IKOS fastställd checklista, som underlättar för forskarstuderande att 
följa fakultetens och institutionens rutiner, https://insidan.liu.se/HR-
Personal/coronavirus/disputation?l=sv.  

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 
 
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 
skriftliga inlämningsuppgifter. Med utgångspunkt i de obligatoriska kurserna 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 fyra graderingsseminarier. Avhandlingsarbetet granskas även vid de 
konferenser och symposier som doktorander deltar i under loppet av forskarutbildningen. Alltsammans 
dokumenteras i ISP en gång varje år. För att säkerställa möjligheterna till uppföljning och transparens 
dokumenteras det även i ISP vilket av examensmålen som den enskilda aktiviteten motsvarar. 
 



 

Mål 2: Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet 
  
I det obligatoriska kurspaketet ingår att fördjupa kunskaper i såväl metod som teori. Därutöver kan 
doktorander läsa metodkurser i form av läskurser eller valbara kurser. På den anpassade och obligatoriska 
metodkursen bjuder vi in en eller flera externa forskare med specialistkunskaper inom olika vetenskapliga 
metoder. Detta för att göra det möjligt att täcka in en bredare mångfald av de metoder som används 
inom ämnet socialt arbete. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Examinationer på metod- och teorikurser. Metodologiska och 
teoretiska diskussioner vid graderingsseminarier. 
 
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: Sådana förmågor utvecklas främst 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. Handledning sker 
med olika intensitet över forskarutbildningen, men åtminstone fyra gånger per termin.  

2) Doktorandkurser. Utöver avdelningens doktorandkurser uppmanas doktorander att söka sig till 
andra relevanta kurser vid IKOS, LiU och andra lärosäten. Doktorandkurser och läskurser 
examineras genom kursuppsatser där doktorandens skicklighet när det gäller att läsa, analysera 
och kritiskt diskutera forskning bedöms. 

3) Slutligen är deltagande i seminarier och konferenser för att både presentera egen text och kritiskt 
granska och diskutera andras texter. I den bemärkelsen fungerar seminarier och 
konferensdeltagande som ett kollektivt handledningstillfälle, där doktorandens förmåga till 
analys, källkritik och syntes kritiskt granskas med grund i egna texter, och i relation till kollegors 
texter. Doktorander förväntas aktivt delta i avdelningens regelbundna seminarieverksamhet, 
inklusive ansökningsseminarier, som ger tillfälle för doktoranden att träna sig i 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, kurspapper 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 kunna utveckla sin 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 doktoranden att presentera avhandlingstexter vid 



 

seminarier. Seminarierna har en inbyggd progression på så vis att doktoranden successivt ska utveckla och 
uppvisa en allt mer fördjupad metodologisk och teoretisk kompetens inom ramen för sitt respektive 
avhandlingsämne. 
 
Graderingsseminarier, där doktoranden presenterar sitt avhandlingsbete, kompletteras med 
konferensdeltagande där doktoranden både förväntas presentera och kommentera andras texter, samt 
genom seminariedeltagande, inklusive deltagande i disputationer. Vi ser seminariedeltagande i olika 
former som mycket viktigt för doktorandens utveckling eftersom sådant deltagande skolar in doktoranden 
i kollegial kritik, breddar doktorandens teoretiska, metodologiska och empiriska fokus, och därmed 
balanserar expertis med intellektualitet. En annan form av seminarier som doktoranden erbjuds att delta i 
är projekt- och programansökningsseminarier. Syftet med sådana seminarier att doktoranden tillsammans 
med andra kollegor ska få inblick i ansökningar som genre, och förbereds att delta i arbetet med att skriva 
såväl gemensamma som egna forskningsansökningar.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Måluppfyllelse vid graderingsseminarier säkerställs genom 
framläggning av doktorandens texter, kollegial granskning samt handledardiskussion vid de fyra 
graderingsseminarierna. Konferensdeltagande säkerställs genom hanteringsordning för forskarutbildning 
som anger att doktorander ska delta i – och presentera sitt arbete vid – åtminstone två nationella 
och/eller internationella konferenser under sin studietid. Att så sker säkerställs av underlag kopplat till 
konferensdeltagandet. Substantiellt säkerställs detta vidare i dialog med handledare, genom diskussion 
om seminarieutbud på personalmöte och genom diskussioner i handledarkollegiet.  

 
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 sin förmåga att identifiera kunskapsluckor och bidra till forskning inom socialt arbete (se 
vidare mål 7). Progression vad gäller utvecklande av sådan förmåga försäkras vid handledardiskussioner, 
workshops, seminarier, nationella och internationella konferenser. Doktorander bör åtminstone en gång 
om året presentera sitt pågående arbete. På så vid förbereds doktorander att argumentera för sitt bidrag 
till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom att presentera sin egen forskning i samband med 
graderingsseminarier, framför allt halvtidsseminarium (alternativt lic.-seminarium), slutseminarium och 
disputation. Doktorandernas bidrag till kunskapsutvecklingen granskas av forskare verksamma både inom 
och utanför det specifika forskningsområde som avhandlingsprojektet kretsar kring. Doktoranderna 
stimuleras till samförfattande och samarbete med exempelvis handledare eller andra forskare inom och 
utanför forskarmiljön, som kan främja deras vetenskapliga publicering. 

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Graderingsseminarierna är en obligatorisk del av forskarutbildningen 
som är av central betydelse för utbildningens kvalitetssäkring. Doktorander antagna till 
forskarutbildningen i socialt arbete genomför som framgår ovan fyra 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 och/eller böcker. Vid lagarbete skalden 
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. Den nationella forskarskolan i socialt arbete är ett 
sammanhang som gör det möjligt för våra doktorander att knyta kontakter och skapa nätverk, att 
presentera och diskutera sin forskning och sina forskningsresultat i olika sammanhang. Vidare ger 
utlandsbesök och deltagande i internationella konferenser värdefulla tillfällen till att träna sådan förmåga. 
Doktoranden ska vid åtminstone två tillfällen under forskarutbildningen presentera sitt arbete vid svenska 
och/eller internationella konferenser, som också finansieras via den så kallade doktorandryggsäck som 
varje doktorand har tillgång till. Därutöver uppmuntras doktoranderna att delta i internationella 
seminarier inom respektive intresseområden. Doktorander tränar även sin presenationsförmåga inom 
ramen för de universitetspedagogiska kurser som ges vid LiU, och inte minst genom att undervisa på 
grundutbildningarna.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Deltagande i seminarier och genomförande av presentationer och 
konferenser dokumenteras i ISP.  

 
Mål 7: Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap  
 
Lärandeaktivitet: Doktoranden deltar i en aktiv forskningsmiljö med regelbundna seminarier. Vid 
graderingsseminarier och andra seminarier där doktoranden ventilerar sitt pågående arbete utvecklas 
resonemang och kunskap värderas.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Graderingsseminarier dokumenteras i ISP. Konferensdeltagande. 
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 nivå. Tanken är att doktoranden under loppet av forskarutbildningen ska ges möjlighet att få 
erfarenhet av olika undervisningsformer inklusive handledning av självständiga studentarbeten. 
Doktoranden uppmuntras också att delta i samhällsdebatt och att presentera sin pågående forskning 
utanför akademin. Samtliga handledare stöder sådana insatser. Ett utvecklingsområde är möjligheten att 
erbjuda doktorander en mentor i samband med undervisning, i synnerhet i början av forskarutbildningen.  

 
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 



 

 
Lärandeaktivitet: Socialt arbete är en forskningsmiljö som bedriver samhällsvetenskaplig forskning och 
forskningsetiska frågor är centrala för hela den forskningsverksamhet som bedrivs, inklusive den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för forskarutbildningen. Vetenskaplig redlighet och etik är därför 
väsentliga inslag i den undervisning och seminarieverksamhet som sker inom forskarutbildningen. 
Etikfrågor diskuteras kontinuerligt i den reguljära seminarieverksamheten, tillsammans med forskare 
verksamma i miljön, inbjudna forskare och ansvariga från LiU (om t.ex. GDPR och datahantering). Mer 
specifikt diskuteras vetenskaplig redlighet och forskningsetik på kurser som behandlar vetenskapsteori 
och metod, som är obligatoriska på forskarutbildningen. Alla forskningsprojekt som innehåller hantering 
av persondata kräver forskningsetisk prövning som doktoranden arbetar igenom och får beviljad av 
etikprövningsnämnden, 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 (vilket i praktiken är samtliga avhandlingar som har 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 fördjupade diskussioner om vetenskapens och 
forskningens möjligheter och begränsningar. Inom ramen för hela kursutbudet, men i synnerhet i de 
kurser som är särskilt inriktade på vetenskapsteori och metod, ventileras frågor som rör vetenskapens roll 
i samhället, som öppnar upp för kritiska reflektioner kring den egna forskarrollens betydelse och hur 
forskningsresultat kan och bör användas.  
 
Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kurserna. Fortlöpande diskussion av frågorna genom 
seminarieserien vid forskningsmiljön.  
 
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  
Socialt arbete 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 med extern granskare. Kursprogrammet 
följer den av fakulteten antagna Allmän studieplan för forskarutbildning i Socialt arbete (LiU-2020-00513). 
Ett seminarium ska 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, rutinerna 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 område samt fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Se vidare 
ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 1 respektive 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.  

 
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 
 
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 
ifråga, 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 
 
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 respektive 7. 
 
Vilka lärandeaktiviteter ges inom utbildningen för respektive examensmål?  
Lärandeaktiviteter för respektive examensmål har angivits under respektive mål ovan.  
 
Hur säkerställs måluppfyllelsen? Säkerställande av måluppfyllelse kan exempelvis ske med olika 
examinerande moment fram till framläggande av avhandlingen.  
Metoder för säkerställande av respektive examensmål har angivits under respektive mål 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. I ISP redovisas även 
vilket examensmål som den dokumenterade aktiviteten omfattar, för att därigenom säkerställa att alla 
examensmålen täcks in och att så transparent som möjligt kunna redovisa hur detta sker. Vidare anges i 
ISP uttryckligen vilka åtaganden, rättigheter och förväntningar som handledarna respektive doktoranden 
har, exempelvis när det gäller att skicka texter i god tid inför varje handledningstillfälle eller att 
kommentera texter både muntligt och skriftligt. ISP fungerar på så vis som ett underlag för att följa upp 
om arbetet har skett i enlighet med den plan som utarbetats och vad som åligger respektive part har. ISP 
utgör därmed också ett stöd för att genomföra forsknings- och andra uppgifter inom angivna tidsramar 
(jfr examensmål 4). Denna dokumentation ger en tydlig överblick och ett stöd, som både doktoranden och 
handledaren kan an vända i handledningssituationen. I ISP-mallen efterfrågas, utöver information om 
kurser och avhandlingsarbete, information om till exempel forskningsetisk prövning och dokumentation 
av deltagande i konferenser och seminarier samt övriga presentationer. Som noterats tidigare så sker 
också dokumentation av doktorandernas progression löpande i handledarkollegiet, såtillvida att vi 
gemensamt följer upp avklarade kurser, deltagande i konferenser och annan aktivitet. Vid varje 
handledarkollegium förs en diskussion om de pågående doktorandprojekten. Alla mötesanteckningar och 
dokument sparas på handledarkollegiets Lisam-sida.  
 
Hur kvalitetssäkras processen med ISP? (uppdateras ISP varje år, vem gör bedömningen av hur olika 
aktiviteter bidrar till måluppfyllelse etc). 
ISP uppdateras minst en gång 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 
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 på ett mer tydligt sätt 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. Alla 
mötesanteckningar och dokument av relevans för forskarutbildningen, bland annat våra rutiner och 
minnesanteckningar från Handledarkollegiet, sparas på handledarkollegiets Lisam-sida. 
 



 

Sammanfattande om utvecklingsområden avseende säkerställande av måluppfyllelse – svagheter att 
åtgärda, styrkor att utveckla 
Ett ständigt utvecklingsområde för forskarutbildningen i socialt arbete handlar om att säkerställa att varje 
enskild doktorand blir klar med sin avhandling inom de givna tidsramarna. Det är en svår utmaning att 
skapa en kritisk massa inom en forskarutbildning som består av små grupper av doktorander som antas 
samtidigt. Vid avdelningen samarbetar vi med forskarutbildningen i välfärdsrätt, men trots detta så är 
antalet doktorander mindre än vi skulle önska. 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 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)? 
Under våren 2021 var antalet inskrivna på forskarutbildningen i socialt arbete av 4 kvinnor och 2 män. 
Efter den senaste antagningen är motsvarande siffror 8 respektive 2. Även om könsfördelningen har 
varierat något över perioden 2010-2021 så kan vi ändå konstatera att män i regel är underrepresenterade 
som forskarstuderande. När det gäller könsfördelningen inom handledargruppen så består den i nuläget 
av 14 personer varav 9 är kvinnor och 5 män (se tabell 2). På professorsnivå är majoriteten i nuläget män. 
Sedan 2015 är de två professorer som finns inom ämnet socialt arbete män, medan en professor emerita 
är kvinna. Dessförinnan var könsfördelningen bland professorer jämn: 1 professor av vardera kön. Denna 
relativt jämna könsfördelningen i handledargruppen i stort har dessvärre inte alltid återspeglats i 
fördelningen av huvudhandledarskap. Över tid har fördelningen skiftat. I nuläget har 7 av doktoranderna 
en man som huvudhandledare, medan 3 har en kvinna som huvudhandledare. Sett till 
handledarkonstellationen som helhet kan vi dock konstatera att balansen är jämnare. Under perioden 
2017-2021 har samtliga doktorander haft en handledarkonstellation bestående av både män och kvinnor. 
Under hösten 2021 har 4 doktorander av 10 en handledarkonstellation bestående av både män och 
kvinnor.  
 
Vid antagning till forskarutbildningen beaktas jämställdhetslagstiftningens möjlighet att vid likvärdiga 
meriter anta underrepresenterat kön, vilket för forskarutbildningen i socialt arbete innebär att män ges 
företräde. Vidare beaktas kön när handledare utses. Som vi har noterat tidigare så ska varje doktorand ha 
minst två handledare, helst en kvinnlig respektive en manlig. I det avseendet har forskarutbildningen 
lyckats tämligen väl. Samtidigt har vi fortsatt en obalans när det gäller fördelningen mellan 
huvudhandledare och biträdande handledare, som vi har anledning att ta oss an i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. De flesta doktorandkurser innehåller inslag av normkritik, genus- och 
jämställdhetsperspektiv. Inom avdelningens forskningsmiljö är jämställdhetsperspektiv ett framträdande 
inslag i den forskning som bedrivs, vilket också skapar förutsättningar för att jämställdhetsperspektiv ska 
kunna inarbetas i olika delar av forskarutbildningen. I avdelningens forskningsseminarier är exempelvis 
frågor som rör jämställdhet ett återkommande inslag.  
 



 

Hur sker uppföljningen för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat och förankrat i 
utbildningens innehåll, genomförande och utformning och att uppföljningen främjar jämställdhet?  
Uppföljning för att säkerställa att den verksamhet som bedrivs vid avdelningen utförs enligt ett 
jämställdhetsperspektiv utgör ett centralt inslag i den pågående kollegiala diskussionen vid avdelningen, 
inte minst i Handledarkollegium. Uppföljning ifråga om jämställdhet sker därtill genom att avdelningschef 
i samband med medarbetarsamtal uppmärksammar frågor om kön/genus, om och när så är relevant 
(exempelvis när det gäller frågor om bemötande och maktrelationer). Om det i detta sammanhang skulle 
aktualiseras frågor som har bäring på forskarutbildningen så förs dessa vidare till 
forskarutbildningsansvarig och vid behov FUS. För doktorander finns en gemensam doktorandlönestege 
som alla följer, oavsett kön/genus, som löpande följs upp av FUS.  
 
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 jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av kurslitteratur samt lärare 
handledare och externa föreläsare). 
När forskarutbildningskurser bemannas så eftersträvas representation av både kvinnliga och manliga 
lärare. Ett jämställdhetsperspektiv tillämpas i planeringen av forskarutbildningens upplägg såtillvida att 
flera forskarutbildningskurser innehåller litteratur som tillämpar ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 
Därtill strävar såväl kursansvariga som övriga lärare efter att det på forskarutbildningskurserna ska finnas 
kurslitteratur som är skriven av både kvinnor och män. I forskningsmiljön finns såväl forskare som 
doktorander som tillämpar genus- och jämställdhetsperspektiv i sin forskning. Detta bidrar i sin tur till att 
det i miljön förs en fördjupad diskussion om jämställdhetsperspektiv.  
 
Hur integreras/beaktas andra lika villkorsaspekter1 (utöver jämställdhet) i forskarutbildningen? Hur 
påverkar de utbildningens utformning och genomförande? 
Inom forskarutbildningen i socialt arbete närmar vi oss frågan om jämställdhet som tätt knuten till andra 
dimensioner av lika villkor. Lika villkor i meningen människors lika förutsättningar för att delta i samhällets 
gemenskap är en del av kärnan i ämnet socialt arbete, med dess fokus på att undersöka hur olika slags 
socialt arbete tar sig an människors ojämlika livsvillkor i en strävan efter att uppnå just lika villkor. I den 
meningen är ett bredare perspektiv på lika villkor, som rymmer dimensioner som kön/genus, klass, ålder, 
etnicitet/religion, sexualitet, funktionalitet, ett integrerat inslag i forskarutbildningen i dess helhet. I 
forskningsmiljön är det många forskare och doktorander som i sin forskning på olika vis intresserar sig för 
och tillämpar ett bredare perspektiv på lika villkor, inte minst med avstamp i teorier om intersektionalitet. 
På LiU-nivå finns en Strategi- och handlingsplan för Lika villkor. På institutionsnivå utarbetas lokala 
handlingsplaner för Lika villkor med beaktande av LiU:s övergripande strategi- och handlingsplan. IKOS har 
utsett ombud för Lika Villkor. För forskarutbildningen i socialt arbete finns ingen specifik handlingsplan för 
Lika villkor, utan för forskarutbildningen gäller samma villkor för Lika villkor som för LiU i stort. 
 

 
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. 
 



 

Sammanfattande om utvecklingsområden avseende jämställdhet/lika villkor – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla  
Inom avdelningens forskningsmiljö är perspektiv på jämställdhet och lika villkor ett återkommande inslag i 
den forskning som bedrivs. Ett bredare perspektiv på lika villkor är ett integrerat inslag i 
forskarutbildningen i dess helhet. Vår ambition är att nå en jämn könsfördelning bland både doktorander 
och handledare. När det gäller doktorander så har det under en längre tid funnits ett underskott av män. 
När det gäller handledare så skiljer sig könsbalansen fortfarande något mellan huvudhandledare och 
biträdande handledare, där det finns behov av fler kvinnliga huvudhandledare. Sett till 
handledarkonstellationen i helhet har dock balansen varit ganska jämn. Denna könsfördelning är ett 
utvecklingsområde som vi behöver ta oss an i det fortsatta kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen, för 
att en mer jämn könsbalans ska nås, bland såväl doktorander som huvudhandledare. Samtidigt kan vi 
notera att en sådan könsfördelning inte är unik för just denna forskarutbildning i socialt arbete, utan 
motsvarande mönster återfinns inom ämnet i stort, och är något som under de senaste åren varit föremål 
för diskussion vid flera lärosäten.  
 
Vi bedömer möjligheterna att åstadkomma en jämnare könsbalans i båda dessa hänseenden som goda. 
Detta framför allt mot bakgrund av att antalet potentiella huvudhandledare som är kvinnor ökat de 
senaste åren. När det gäller den senaste antagningen av doktorander så har ambitionen varit att med 
antagningen åstadkomma en mer jämn könsbalans. Det har vi dock inte lyckats med. Till att börja med var 
det sammanlagt färre manliga sökande än kvinnliga (4 respektive 14). Men framför allt bedömdes de 
manliga sökande inte som tillräckligt starka jämfört med de kvinnliga kandidater som kallades till intervju. 
Därmed kommer de doktorander som antas i denna runda samtliga vara kvinnor. Däremot har vi för de 
nyantagna doktoranderna velat åstadkomma en större könsbalans och spridning vad gäller 
handledarskap. Tre av de fyra huvudhandledarna är kvinnor, medan fördelningen mellan kvinnor och män 
vad gäller biträdande handledare är fyra respektive en. Bland handledarna för de nyantagna 
doktoranderna är det dessutom sammanlagt sex av åtta som tidigare inte varit involverade i 
forskarutbildningen i socialt arbete. Arbetet som pågått i samband med antagningen av nya doktorander 
ska ses som ett led i arbetet med jämställdhet, som kommer att fortsätta under de kommande åren.    

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 i forskarutbildningen genom krav på att regelbundet 
presentera det pågående arbetet inom ramen för den reguljära seminarieverksamheten vid avdelningen. 
Första året presenteras ett utkast av doktorandprojektet vid ett av avdelningens högre seminarium, där 
forskare och handledare från miljön medverkar, tillsammans med forskare från andra miljöer. Därefter 
uppmuntras doktoranderna att presentera texter löpande under forskarutbildningen (t.ex. i form av 
utkast till kapitel, artiklar eller kappa), endera vid det högre seminariet eller vid mindre workshops. 
Därutöver presenteras och diskuteras utkast på olika delar av det pågående arbetet löpande, under 
handledning. Vid de gemensamma seminarierna förväntas både lärarlag och övriga doktorander att delta 
aktivt. Vid de två senare graderingsseminarierna under forskarutbildningen granskas doktorandens arbete 
av en särskilt utsedd, extern kommentator, tillsammans med en bedömargrupp. Kommentator och 
bedömargrupp har en viktig funktion när det gäller att bedöma progression i arbetet, och just därför ger 
de rekommendationer för den fortsatta processen. De kommentarer och rekommendationer som ges 
följs upp av doktoranden tillsammans med huvudhandledaren. 
 



 

Den kontinuerliga individuella handledningen i varje steg i utformandet av avhandlingsprojektet, såsom 
forskningsdesign, datainsamling, etikprövning (i de fall där det är aktuellt), analys och skrivande, är ett 
centralt inslag i forskarutbildningen. Utöver huvudhandledare och bihandledare, så 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 den inarbetade 
seminariekulturen 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 vid minst tre tillfällen varje termin i handledarkollegiet. Här 
diskuteras först varje doktorands nuvarande läge i förhållande till uppgjorda planer och tidigare ISP. Detta 
kollektiva samtal kan närmast beskrivas som en form av handledarstöd, där handledare ges möjlighet att 
lyfta både utmaningar och möjligheter och att ge varandra handfasta råd om hur de forskarstuderande 
kan stöttas, såväl enskilt som grupp. Särskilda avvikelser dokumenteras och åtgärder föreslås löpande. 
Genom dessa kontinuerliga samtal i handledarkollegiet har samtliga 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 på så vis få råd 
och ta del av andra handledares erfarenheter med målet att hantera situationen så snabbt och effektivt 
som möjligt. Åtgärderna kan handla om vilka uppdrag vid sidan av avhandlingsarbetet som doktoranden 
åtar sig, men även om en mer detaljerad tidsplanering med tätare deadlines. Vidare kan det handla om 
att sätta in åtgärder som riktas 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.  
En systematisk uppföljningen av forskarutbildningens utformning och genomförande sker framför allt 
under mötena med Handledarkollegiet. Handledarkollegiet träffas regelbundet, tre gånger per termin 
eller mer, om det skulle finnas särskilda behov. Vid dessa tillfällen dryftas framför allt genomförda och 
planerade kurser, utvärderingar för dessa kurser samt de individuella forskarstuderandes progression och 
behov. Där berörs även andra frågor som rör uppföljning och genomförande, till exempel planerade 
initiativ vad gäller allt från workshops till etikprövningar. En regelbunden punkt på Handledarkollegiets 
möten är synpunkter från doktorandrådets representant. Ersättning utgår med antal timmar för möten 
och lika mycket tid för förberedelse och återkoppling till doktorandrådet. 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 också avstämning av det planerade kursutbudet mot 
den allmänna studieplanen liksom mot forskarstuderandes individuella studieplaner. Vid IKOS 
forskarutbildningsråd och forskningsråd ges ytterligare tillfälle för samarbete gällande kurser för 
doktorander och möjliga samarbeten för att säkerställa måluppfyllelsen.  
 
Rent generellt så har den förnyade mallen för individuella studieplaner, med examensmålen tydligt 
angivna, gjort det enklare att följa upp hur de forskarstuderande uppfyller de olika examensmålen. Detta 
kommer att förbättras ytterligare genom den elektroniska ISP som nu införs. Via ISP arbetar alltså 



 

handledare tillsammans med varje doktorand med att dokumentera 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, 
seminarieverksamhet, bruket av externa opponenter och kommentatorer, kontinuerliga handledarmöten. 
Därtill uppmanas doktoranderna att ta del av kursutbudet vid andra delar av LiU såväl som vid andra 
lärosäten.  
 
Tidsfrågan handlar också om doktorandernas institutionstjänstgöring. De flesta av doktoranderna i socialt 
arbete väljer att komplettera forskarutbildningen med institutionstjänstgöring, framför allt i form av 
undervisning, upp till sammanlagt ett år. I huvudsak är sådan institutionstjänstgöring ett positivt inslag i 
forskarutbildningen. Den ger doktoranderna möjlighet att undervisa på kurser med anknytning till sina 
respektive doktorandprojekt, vilket underlättar förståelsen av deras egen forskning. Samtidigt ger den 
doktoranderna möjlighet att utveckla en pedagogisk förmåga som är av stor betydelse inför framtiden. 
Däremot kan det finnas vissa svårigheter när det gäller att planera undervisningen på ett sätt som inte 
inverkar negativt på avhandlingsskrivandet. Just denna fråga diskuteras återkommande både i 
handledarkollegiet och i samband med den individuella handledningen med doktoranden. Här betonas 
också relationen mellan institutionstjänstgöring, obligatoriska kurser och forskartid så att fördelningen 
mellan dessa är balanserad och genomförbar. Doktorander har efterfrågat någon form av mentorsstöd i 
samband med undervisning, i vart fall i början av forskarutbildningen.  
 
Enskilda avvikelser från den planering som gjorts i ISP förekommer. Dessa avvikelser kan framför allt 
relateras till sjukskrivning, men även andra omständigheter som inneburit svårigheter att slutföra 
utbildningen inom planerad tid. Därutöver kan föräldraledighet innebära att planeringar behöver ändras. 
Under pandemin har vi sett en tendens där doktoranderna hämmas av olika skäl, såsom isolering, vård av 
sjuka barn, ergonomiskt och på andra sätt ohållbara arbetsplatser. Sådana frågor följs löpande upp och 
diskuterar i handledarkollegiet och i samband med Feelgoods stöd för enskilda doktorander, och även i 
IKOS forskarutbildningsråd.  
 
I undantagsfall kan doktorander beviljas kortare förlängning i slutskedet, efter bedömning av enskilda fall 
och om sådan förlängning innebär färdigställande av avhandlingen, begäran kommer in från doktorand 
och handledare, som handledarkollegiet bedömer från fall till fall 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende uppföljning, åtgärder och återkoppling – svagheter 
att åtgärda, styrkor att utveckla  
Forskarutbildningen i socialt arbete 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.  
 
I fråga om den vetenskapliga kvaliteten erbjuder avdelningens forskningsmiljö ett högkvalitativt 
seminarium samt meriterade forskare som huvud- och bihandledare. 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. Innehållet i 
kursutbudet, i synnerhet det valbara, prövas ständigt mot doktorandernas behov och önskemål.  
 
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. I en av doktorandkurserna som genomförts våren 2021 finns ett tydligt inslag av att vid 
varje seminarietillfälle knyta an till och presentera (i samband med gästlärare) det egna 
avhandlingsprojektet. Detta skulle kunna utvecklas genom workshops med avdelningens forskare eller 
inbjudna gäster, alternativt i form av en introduktionskurs kring avhandlingsarbetet. En revidering av 
antalet kurspoäng har gjorts i förhållande till avhandlingsskrivandet inom ramen för given tid, då vi såg en 
obalans mellan avhandlingsarbete och kurspoäng där de senare i praktiken utgjorde en mindre del. 
Tidigare 75 poäng hp som kursdel varav 52,5 obligatoriska, har därför sänkts till 60 poäng varav 45 hp är 
obligatoriska. Det kan vidare finnas behov för doktoranderna att skapa ett gemensamt seminarium på 
IKOS-nivå, där de ges möjlighet att ventilera texter oftare än vad som nu är fallet.  
 
En annan fråga gäller sjukskrivningar och de begränsningar som pandemin har inneburit och i viss mån 
förstärkt. Omständigheter som stress och isolering återspeglar i någon mån större mönster i samhället, 
men de inverkar också på forskarutbildningar som har givna tidsramar, och detta är något som vi behöver 
beakta och genomlysa i det fortsatta arbetet inom forskarutbildningen.  
 

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? 
Doktoranderna i socialt arbete har under en tid utgjort en liten grupp vilket gjort samverkan mellan de 
båda forskarutbildningarna vid avdelningen viktig. Doktorandrepresentation på samtliga nivåer och forum 
sker gemensamt mellan doktoranderna i socialt arbete och välfärdsrätt, vilket bidrar till att 
doktorandgruppen utökas och att gruppen rymmer erfarenheter av att befinna sig i olika steg av 
avhandlingsarbetet.  
 
På avdelnings- och institutionsnivå är doktorandgruppen direkt representerade på personalmöten, i 
Handledarkollegium samt i det nybildade IKOS doktorandråd. I det institutionsövergripande forumet 
LiUPhD är doktorandgruppen indirekt representerade genom en IKOS-representant. Doktorandgruppen är 
även indirekt representerade i andra råd och forum på olika nivåer inom LiU.  
 
Doktorandrepresentanter väljs av doktoranderna genom det avdelningsgemensamma doktorandrådet för 
socialt arbete och välfärdsrätt. Indirekt representation utses via studentkårerna. I doktorandrådet utses 
även andra individuella uppdrag av vikt för forskarutbildningen, som utgör del av 
institutionstjänstgöringen, och som är tänkt att rotera. Doktorandrådet har även inflytande över 
forskarutbildningen genom representation i Handledarkollegium.  
 
Allteftersom antalet doktorander på avdelningen minskat har det blivit svårt att utse representanter till 
de olika forumen med direktrepresentation. Inför höstterminen 2021 har fyra nya doktorander påbörjat 
forskarutbildningen i socialt arbete, vilket väsentligt har stärkt doktorandgruppen vid avdelningen.  
 



 

Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till doktoranderna också återföra deras 
synpunkter på utbildningen (exempelvis kursvärderingar och doktorandundersökningen)? 
Det är framför allt i Handledarkollegium som doktorandernas synpunkter på forskarutbildningen 
inhämtas, diskuteras och återförs. Genom dialog med handledarkollegiet utformas exempelvis 
doktorandkurser efter deras intressen och behov. Exempelvis deltog doktoranderna i utformningen av 
kursen ”Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap” som gick under perioden 2019–2020. I ett tidigt 
stadie av planeringsarbetet ombads doktoranderna att lämna in skriftliga förslag på de metoder som de 
önskade skulle ingå i kursen, metoder som de själva använder sig av i sina avhandlingsprojekt. I ett senare 
skede av planeringen lämnade doktoranderna, via doktorandrådets representanter i Handledarkollegium, 
synpunkter på den kursplan som tagits fram. Efter det att kursen avslutas inhämtades doktorandernas 
skriftliga synpunkter kring kursens genomförande. Detta är ett exempel på hur doktorandernas 
synpunkter kan samlas in innan, under och efter genomförandet av de doktorandkurser som ingår i 
forskarutbildningen.  
 
Avdelningens arbetsplatsträffar är ett annat forum där doktoranderna löpande ges möjlighet att lyfta 
frågor om den gemensamma arbetsmiljön som har betydelse för forskarutbildningen, till exempel frågor 
som rör pedagogiska kurser, undervisning, planering och rapportering av tjänstgöringstid.  
 
Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö? 
Det är vanligt förekommande att doktorander upplever perioder av stress, tidspress och hög 
arbetsbelastning. Frågor som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lyfts ofta inom ramen för den 
individuella handledning som varje doktorand regelbundet har och i mer informella sammanhang med 
handledare eller doktorandkollegor.  
 
Dessa frågor hanteras också av HR-avdelningen och avdelningschefen som har det övergripande 
arbetsmiljöansvaret för doktorander. Både HR-personal och avdelningschef finns tillgängliga att svara på 
frågor och ge vägledning till doktorander i frågor som rör arbetsmiljön. Dessutom finns fackliga 
representanter samt arbetsmiljöombud att tillgå för doktorander som är i behov av stöd och vägledning.  
 
Frågor som rör både den fysiska och psykiska arbetsmiljön har särskilt aktualiserats under det senaste året 
på grund av den pågående pandemin. En av flera konkreta orsaker till stress som följt i pandemins spår är 
kraftigt fördröjda granskningsprocesser, som kan skapa stress, i synnerhet för de doktorander som skriver 
sammanläggningsavhandlingar. Den psykosociala arbetsmiljön stärks även genom de möten och den 
samvaro som sker till exempel i samband med avdelningsseminarier. Avdelningens regelbundna 
morgonmöten har under pandemin blivit ett viktigt forum för att lyfta denna typ av frågor. I övrigt har alla 
doktorander, precis som andra anställda inom LIU, tillgång till företagshälsovården och friskvårdsbidrag.   
 
Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella åtgärder angående den 
psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och forskarutbildningsmiljön? 
Arbetet med uppföljning och återkoppling kring den psykosociala arbetsmiljön sker dels på individuell nivå 
vid handledningstillfällen samt regelbundet vid återkommande möten såsom APT, avdelningens 
morgonmöten samt vid Handledarkollegium genom doktorandrepresentant. I december 2020 
genomfördes en digital arbetsmiljörond kring den förändrade arbetsmiljön i och med pandemin som 
senare återkopplades till alla medarbetare. En universitetsövergripande undersökning riktad specifikt till 
doktorander genomfördes också under förra året av IKOS doktorandråd.  
 



 

Sammanfattande om utvecklingsområden avseende doktoranders perspektiv – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla 
Doktorander har fått möjlighet att undervisa på socionomprogrammet, vilket de allra flesta 
doktoranderna också har gjort. Undervisningen har planerats mellan doktorand och studierektor, men 
även doktoranders handledare har varit delaktiga och kommit med input för att undervisningen ska passa 
doktorandernas situation och arbetsbelastning, med tanke på pågående avhandlingsprojekt. Inför varje 
termin har doktoranderna haft möte med studierektor om önskemål kring kommande termins 
undervisning. Något doktoranderna särskilt har uppskattat är att de har fått möjlighet att komma in i 
undervisningen som nya doktorander på ett bra sätt. De har själva till stor del fått möjlighet att välja till 
exempel omfattning och när de har önskat påbörja arbetet med olika undervisningsmoment. 
Doktorandernas undervisning har även anpassats med tanke på både intresse och de olika 
kompetensområden som doktoranderna innehar. Undervisande doktorander har getts möjlighet att gå en 
pedagogisk grundkurs (DAL-kurs) vid Didacticum för att på så vis vara rustade för undervisningen, vilket 
även har värderats högt av doktoranderna.   
 
När doktoranderna påbörjat sin forskarutbildning har kursen Vetenskaplig introduktionskurs för 
doktorander anordnats. Många av dem som forskade på avdelningen medverkade då under kursen som 
föreläsare. Doktoranderna fick genom detta redan inledningsvis träffa många av de verksamma forskarna 
på avdelningen, vilket ledde till en god inblick i forskningsmiljön på avdelningen. Vissa doktorandkurser 
som har getts vid avledningen för Socialt arbete har getts tillsammans med doktorander från andra 
ämnen, något som gjort att viktiga möten och kunskaper över disciplingränser har skapats. Ett par kurser 
som har erbjudits har utformats i samråd med doktoranderna, vilket har lett till kurser till viss del har 
kunnat skräddarsys efter doktoranders behov. Ett förslag är att framöver arbeta ännu mer tillsammans 
med doktoranderna när kommande doktorandkurser tas fram, både utifrån förslag på vilka kurser som 
ska ges, och utformningen av dessa. Ett sådant konkret förslag kunde till exempel vara en kurs eller 
workshop där doktorander ges möjlighet att öva på att skriva texter för olika sammanhang, exempelvis 
särskild träning i att skriva engelskspråkiga artiklar och abstract till konferenser.   
 
Doktoranderna är högst delaktiga i avdelningens högre seminarier. Doktorander förväntas presentera 
texter på de högre seminarierna, i form av graderingsseminarium, och ges även möjlighet att lägga fram 
andra texter. Det är dessutom alltid en av doktoranderna som arbetar med den högre 
seminarieverksamheten tillsammans med en senior forskare från avdelningen. Ett förslag är att framöver 
ytterligare vidareutveckla möjligheten till doktoranders inflytande över seminarieverksamheten. 
Exempelvis skulle man kunna avsätta några seminarietillfällen varje termin där doktoranders behov och 
förslag tagits i beaktande gällande både innehåll och utformning.  
 
Med tanke på det tajta tidsschema som doktorander har till förfogande för att hinna färdigställa sina 
doktorandstudier så är det av yttersta vikt att följa upp arbetet både noggrant och regelbundet. 
Tidsplanering följs i dagsläget regelbundet upp på flera olika sätt, genom möten med doktorand och 
handledare, i doktorandens ISP, samt vid handledarkollegiets möten. Som ett komplement till dessa 
former av uppföljning är ett förslag att även ha en uppföljning regelbundet (exempelvis en gång per 
termin) på ett möte mellan doktorand och forskarutbildningsansvarig, för att säkerställa att samtliga 
doktorander följs upp på ett systematiskt och likartat sätt.  
 
Doktoranderna har under sin doktorandtid fått bidra med texter till olika antologiprojektet som har 
bedrivits på avdelningen. Samtliga doktorander i den senaste antagningsomgången har därigenom 
bidragit i åtminstone en antologi. Doktoranderna har uppskattat denna möjlighet och upplever att det har 



 

stärkt relationer mellan doktorander och övriga på avdelningen genom de gemensamma 
antologiprojekten och dessutom har doktorander getts tillfälle till viktig publicering.   
 
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?  
Förberedelser inför ett föränderligt arbetsliv är ett viktigt inslag i forskarutbildning inom socialt arbete. 
Samverkan mellan forskning, forskarutbildning och det sociala arbetets praktik är sedan länge del av 
kärnan i ämnet socialt arbete. Det innebär att doktorander i socialt arbete under forskarutbildningen 
återkommande diskuterar frågor om samspel mellan forskning och det omgivande samhället, inte minst i 
relation till det sociala arbetets praktik. De avhandlingar som skrivs inom ämnet förväntas ta avstamp i 
frågeställningar som är både arbetslivs- och samhällsrelevanta. Inom avhandlingsprojekten genomförs 
vanligen empiriska undersökningar förlagda till verksamheter utanför akademin.  
 
En viktig uppgift när det gäller att stärka doktorandernas anställningsbarhet inom akademin är att tillse 
att doktoranderna under forskarutbildningen får möjlighet att delta i undervisning och därigenom 
förvärva de undervisningsmeriter de behöver för att kunna fortsätta sin karriär inom akademin. Vi 
bedömer doktorandernas möjligheter att förvärva sådana meriter som goda inom avdelningen. 
Merparten av doktoranderna i socialt arbete har en institutionstjänstgöring till en omfattning om 20 
procent, företrädesvis inom ramen för avdelningens grundutbildningsuppdrag. Därutöver kan 
doktorander exempelvis genomföra tjänstgöring som seminarieansvarig eller som assistent inom 
forskningsprojekt. Även sådan assistenttjänstgöring bidrar till att stärka doktorandernas 
anställningsbarhet, såväl inom akademin som utanför.  
 
Redan tidigt under forskarutbildningen uppmanas doktorander att genomgå en högskolepedagogisk kurs, 
som en förberedelse inför den stundande undervisningen. De doktorander som genomfört undervisning 
har också genomgått högskolepedagogisk kurs. Genom att under forskarutbildningen bedriva egen 
undervisning erbjuds doktoranderna goda möjligheter till pedagogisk meritering. Som en förberedelse 
inför en eventuell karriär inom akademin uppmuntras doktorander även till att skapa en pedagogisk 
meritportfölj.  
 
Vid sidan av assistenttjänstgöringen kan doktorandens arbete med att skriva på sin avhandling i sig ses 
som en färdighetsträning. Här förvärvar doktoranden färdigheter som är av stor användning i en fortsatt 
karriär som forskare och lärare inom akademin. Under arbetets gång ges doktoranden exempelvis 
möjlighet att träna sig i att skriva forsknings- och etikansökningar, färdigställa vetenskapliga publikationer 
i alla de steg som den processen innebär, delta i seminarier och konferenser, etablera kontakter med 
andra forskare, liksom andra aktörer på fältet och i det omgivande samhället. Inte minst uppmuntras 
doktoranderna att sprida kunskap om sina respektive avhandlingsprojekt utanför akademin och till det 
sociala arbetets praktik. 
 
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information (exempelvis från alumner, avnämare, 
adjungerade professor, industridoktorander, handledare med industrikoppling) som är relevant för 
utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? Hur följs detta upp?  
 
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? 



 

För forskarutbildningens del är kontinuerlig omvärldsbevakning inom de områden där doktoranderna 
bedriver sin forskning av stor betydelse. Inhämtande av sådan information bygger inte minst på de 
upparbetade kontakter med de avnämare och andra aktörer i det omgivande samhället som finns i 
forskningsmiljön. Sådan information inhämtas främst utifrån tre olika sammanhang: (1) handledares och 
Handledarkollegiets professionella nätverk, såväl inom som utanför akademin; (2) Socionomprogrammets 
programråd, ett forum för samarbete som är uppbyggt specifikt kring Socionomprogrammet, bestående 
av representanter från det sociala arbetets praktik inom regionen, främst i form av socialchefer från olika 
kommuner; (3) ett samarbete som etablerats mellan avdelningen och FoU centrum för vård, omsorg och 
socialt arbete, med säte i Linköping, som utöver Linköpings kommun involverar åtta kommuner i 
regionen.     
 
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? 
Doktorander genomför i regel 20 procents institutionstjänstgöring, företrädesvis i form av undervisning 
inom ramen för avdelningens grundutbildningsuppdrag. Inför varje termin förs ett samtal mellan 
studierektor och doktorand, där doktorandens tjänstgöring planeras. Syftet är här att göra en rimlig 
arbetsfördelning mellan avhandlingsarbete, undervisning och möjligen övriga arbetsuppgifter. 
Planeringen förankras med huvudhandledaren. Huvudlinjerna för varje år förs in i ISP och följs upp för att 
tillse så att arbetsfördelningen är rimlig och följer den avsedda planeringen. Ett annat forum där 
doktorandernas tjänstgöring diskuteras är handledarkollegiet, som ger möjlighet för såväl mer strategiska 
samtal och erfarenhetsutbyte mellan handledare som samtal kring enskilda doktorander och konkreta 
avvägningar som kan behöva göras. 
 
Doktorander är en viktig resurs när avdelningen ska utföra sitt undervisningsuppdrag. Doktorander ingår i 
avdelningens reguljära lärarlag, tillsammans med mer seniora lärare, och ges där möjlighet till både stöd 
och att ta del av mer seniora lärares erfarenheter. Doktorandens anställningsbarhet och framtida 
möjligheter till anställning är en fråga som återkommande diskuteras vid handledning och som 
avdelningschef berör i samband med medarbetarsamtal. 
 
Doktorandernas undervisning planeras på ett sätt som skapar en rimlig balans mellan olika 
arbetsuppgifter, med hänsyn till doktorandernas vana och erfarenhet av att bedriva undervisning. Det 
innebär att doktorander under den inledande delen av forskarutbildningen i huvudsak planeras in för 
undervisning som inte kräver allt för mycket tid för förberedelse. Dessutom är det möjligt för doktorander 
som undervisar på ett tidigt stadium i sin forskarutbildning att få mer tid än mer seniora lärare. När 
undervisning planeras prioriteras särskilt moment som återkommer. Det finns goda möjligheter att göra 
en sådan planering, inte minst givet att intagning till Socionomprogrammet sedan en tid sker både vår- 
och hösttermin, där samma kurser återkommer varje termin. Doktorander har själva efterfrågat sådan 
planering och uppskattar de insatser som gjorts för att hitta en rimlig balans mellan olika arbetsuppgifter.      
 
För avtalsdoktorander är förutsättningarna annorlunda. Under forskarutbildningen har dessa doktorander 
kvar sin anställning hos en extern arbetsgivare. Den naturliga karriärvägen är i detta fall ett fortsatt arbete 
hos denna arbetsgivare, men eftersom doktoranden efter fullgjord forskarutbildning har stärkt sin 
kompetent så kan mer kvalificerade arbetsuppgifter bli aktuella. Efter disputation har dock även dessa 
doktorander stärkt sin anställningsbarhet vilket gör dem kvalificerade att söka tjänst inom såväl akademin 
som bland andra arbetsgivare. 



 

 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende arbetslivsperspektivet – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla 
Ämnet socialt arbete bygger i hög grad på samverkan mellan forskning och det omgivande samhället, inte 
minst med det sociala arbetets praktik. Ett framtida arbetslivsperspektiv är därmed i någon mening 
integrerat i själva ämnet. Avhandlingsprojekten förväntas bygga på arbetslivs- och samhällsrelevanta 
frågeställningar och genomförs vanligen genom empiriska studier inom en rad olika verksamheter utanför 
akademin. Samverkan med dessa verksamheter för såväl insamling som återkoppling av forskningsresultat 
är därmed en förutsättning för att avhandlingsprojektet ska kunna genomföras. 
 
Doktorander i socialt arbete har efter disputation vanligen fortsatt sina karriärer inom akademin, endera 
vid avdelningen eller vid andra lärosäten. Eftersom antalet forskarstuderande aldrig har varit särskilt stort 
så har vi kontakt med samtliga även efter avslutad forskarutbildning. Vi har därmed på det hela taget en 
god inblick i doktorandernas fortsatta karriärer, var de nu befinner sig och vad de ägnar sig åt. Vi har 
därför, åtminstone än så länge, inte sett behov av att göra någon systematisk uppföljning av 
forskarstuderandes fortsatta karriärvägar. Om antalet doktorander skulle öka avsevärt kunde möjligen en 
sådan uppföljning bli aktuell. Utifrån vår kännedom kan vi konstatera att doktoranderna efter disputation 
står sig väl i konkurrens med andra nydisputerade, från övriga lärosäten. Detta visas inte minst av att 
flertalet av våra tidigare doktorander en kort efter disputation lyckats erhålla både fasta tjänster vid olika 
lärosäten och externa forskningsanslag.        
 
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. 
Hållbarhet utgör numera en central del av internationella deklarationer om socialt arbete, och på senare 
tid har det utvecklats en omfattande litteratur kring globalt, grönt och ekologiskt socialt arbete. Mot 
denna bakgrund, och med tanke på den forskning som bedrivs inom avdelningen och att doktorandernas 
avhandlingsarbeten på ett eller annat sätt, indirekt eller direkt, knyter an till frågan om hur ett socialt 
hållbart samhälle kan skapas så utgör hållbarhetsperspektiv är ett viktigt inslag i forskarutbildningen i 
socialt arbete.  
 
Flera av forskarutbildningens kurser behandlar hållbar utveckling i dess ekologiska, ekonomiska och 
sociala dimensioner. Vi kan till exempel lyfta fram kursen i kvalitativa metoder som byggts upp 
tillsammans med doktorander i både socialt arbete och välfärdsrätt. I arbetet med att integrera hållbar 
utveckling och Agenda 2030 i forskarutbildningen har LiUs arbete med Lika villkor beaktats vid 
uppbyggnaden av kursen. Kursen genomfördes i linje med LiUs Lika villkorsarbetet, som också har 
inkluderats i kursplanen (Agenda 2030, de globala målen, hållbart lärande i enlighet med UNESCO:s 
målsättningar). I kursen har även ekologisk hållbarhet beaktas, inte minst genom att distansundervisning 
har tillämpats.  

 
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.  
 
 



 

 
Även vid avdelningens reguljära forskningsseminarier ges doktorander möjlighet att bekanta sig med och 
delta i pågående diskussioner om de globala målen för hållbar utveckling, inte minst när det gäller mål 
som allas rätt att leva ett hälsosamt liv, alla människors välbefinnande i alla åldrar (mål 3), minskad 
ojämlikhet mellan länder (mål 10), hållbara städer och samhällen (mål 11) samt fredliga och inkluderande 
samhällen (mål 16).  
 
En viktig dimension av ett bredare hållbarhetsperspektiv är arbetet med att skapa en socialt hållbar, 
hälsosam och god arbetsmiljö. Det gäller forskarutbildningen i lika hög utsträckning som forskningsmiljön i 
stort, om inte högre. Forskarutbildningsmiljön ska ses som en integrerad del i avdelningens övriga 
aktiviteter. Först då kan vi skapa goda förutsättningar och socialt stöd som kan underlätta doktorandernas 
hantering av sina forskarutbildningsstudier och den institutionstjänstgöring som de förväntas utföra 
under forskarutbildningen.  
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende hållbar utveckling – svagheter att åtgärda, styrkor 
att utveckla 
Hållbarhet i dess olika dimensioner är ett område av stor relevans för socialt arbete, som behöver 
vidareutvecklas i forskarutbildningen i socialt arbete. Ekologisk hållbarhet är ett utvecklingsområde. Just 
distansundervisning är något som har utvecklats mycket i spåren av pandemin. Vi ser distansundervisning 
som en möjlighet även för det fortsatta arbetet. Även efter pandemin, när resande återigen blir möjligt, 
kan det bli aktuellt med flera digitala inslag i forskarutbildningens kurser, för att på så vis bidra till 
hållbarhet.  
 
 


