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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Statsvetenskap 
Datum:  2021-09-01 
 
Närvarande vid dialogen:   Elin Wihlborg, professor statsvetenskap; Louise Ödlund, prefekt IEI; Roger Bandick, FUS, IEI; Fredrik Carlsson, 
doktorandrepresentant; Karin Axelsson, dekan; Mathias Broth, prodekan; Charlotta Einarsson, utbildningsledare  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

X    Forskarutbildningsämnet i statsvetenskap har en tyngdpunkt mot 
offentlig förvaltning samt svenska och europeiska förhållanden.  
 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

X    Handledarresursen, såväl huvud- som bihandledare, är väl försörjd. 
Flera av handledarna har idag få handledningsuppdrag vilket gör 
att det, om de ekonomiska förutsättningarna förändras, finns 
utrymme för att utöka såväl gruppen av handledare som 
doktorander. Doktorandtjänster tillskapas genom en 
samfinansiering mellan externa medel och interna anslag. Detta gör 
att projektledaren för ett forskningsprojekt också utses till 
huvudhandledare. Således behöver fler seniora forskare erhålla 
externa anslag för att kunna träda in som huvudhandledare. På 
avdelningen genomförs stödjande insatser för att öka möjligheterna 
för seniora forskare att ansöka om externa forskningsmedel och 
därmed också kunna anta och handleda fler doktorander.   
 
Samtliga handledare är aktiva forskare inom forskarutbildningens 
fält. Vidare har samtliga handledare genomgått 
handledarutbildning.  
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Forskarutbildningsmiljö 
 

 X  Den forskning som bedrivs inom miljön är empirisk och då 
frågeställningarna genereras utifrån och studeras i en svensk 
kontext är ett krav att samtliga inom miljön behärskar svenska.  
 
Inom miljön finns ett antal etablerade samarbeten med olika 
nationella och nordiska nätverk. Genom dessa nätverk ges 
doktoranderna möjligheter att delta i konferenser där de kan 
presentera pågående forskning, men det ger dem även tillgång till 
möjligheter att delta i forskarutbildningskurser som ges inom 
nätverken eller vid andra lärosäten.  
 
Seminarieverksamheten inom miljön bedrivs huvudsakligen genom 
att fokus vid arbetsplatsträffar alterneras mellan forskningsfrågor 
och grundutbildningsfrågor. Vid dessa träffar kan doktorander 
presentera och diskutera egen pågående forskning. En gång per 
halvår arrangeras seminariedagar där doktoranderna också ges 
möjlighet att presentera och diskutera egen pågående forskning. En 
högre grad av delaktighet av de vetenskapligt kompetenta 
medarbetarna inom avdelningen vid dessa aktiviteter bör 
eftersträvas.  
 
Statsvetenskaplig forskning bedrivs inom flera forskningsmiljöer 
vid LiU men det saknas idag ett mer upparbetat samarbete mellan 
forskningsmiljön statsvetenskap och övriga för ämnet relevanta 
miljöer. I syfte att förbättra möjligheterna för doktoranderna att 
identifiera relevanta kurser, seminarier, möjligheter till 
samarbeten, andra doktorander med liknande intressen etc inom 
LiU bör forskarutbildningen i statsvetenskap utveckla och 
eventuellt också formalisera samarbetet med andra relevanta 
forskarutbildningsmiljöer inom LiU.  
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Forskarutbildningens 
genomförande 
 

 X  Forskarutbildningen genomförs i enlighet med den allmänna 
studieplanen. ISP används systematiskt för att planera och följa upp 
doktorandens progression i forskarutbildningen.  
 
Det finns en väl utvecklad process med avstämningspunkter där 
avhandlingsarbetet granskas regelbundet under studietiden.  
 
Det har tidigare varit få doktorander i miljön vilket gjort det svårt 
att regelbundet erbjuda kurser. På senare år har dock antalet 
antagna doktorander fördubblats vilket ger förbättrade 
förutsättningar för att utveckla och erbjuda ett eget kursutbud. 
Miljön bör således se över möjligheterna att utveckla fler 
forskarutbildningskurser. Detta kan med fördel göras i samarbete 
med andra forskarutbildningsmiljöer inom LiU där forskning och 
forskarutbildning med statsvetenskaplig inriktning/relevans 
bedrivs.  
 
Doktoranderna efterfrågar en ökad tydlighet vad avser krav och 
villkor för forskarutbildningen, exempelvis avseende vilka kurser 
som kan ingå i examen. Ett utvecklingsarbete bör således göras i 
syfte att tydliggöra för såväl doktorander som handledare vilka krav 
och villkor som gäller för utbildningen.  
 

Uppfyllelse av examensmål 
 

X   Det finns utvecklade former och rutiner för att säkerställa att varje 
doktorand uppnår examensmålen. Doktorandens progression följs 
löpande upp och dokumenteras.  
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

X    Inom doktorandgruppen samt bland de seniora forskarna med 
handledningsuppdrag råder en jämn numerär balans, dock finns en 
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sned fördelning av uppdragen som huvudhandledare då 
företrädesvis en person innehar dessa uppdrag.  
 
Forskarutbildningen arbetar med ett jämställdhetsperspektiv i såväl 
genomförande som innehåll. Jämställdhetsperspektiv aktualiseras i 
flera pågående forskningsprojekt och diskuteras återkommande i 
seminarier, kurser, i förhållande till forskningsresultat etc.  
 

Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 
 

  X    Forskarutbildningen har varit relativt begränsad vad gäller antal 
doktorander och hur många handledare som varit involverade. 
Under de senaste åren har emellertid antalet doktorander ökat och 
därmed också antalet involverade handledare. Utbildningen har 
hittills främst följts upp på individnivå snarare än på en mer 
övergripande eller strukturell nivå.  
 
Former för mer systematisk uppföljning och utveckling av 
forskarutbildningen bör utvecklas. Exempelvis bör rutiner utvecklas 
för att systematiskt genomföra och dokumentera genomförda 
kursvärderingar så att dessa får en återverkan i 
forskarutbildningens genomförande i sin helhet. Vidare bör någon 
form av mötesstruktur utvecklas inom vilken ämnets handledare 
gemensamt diskuterar och driver utvecklingen av utbildningen och 
handledarrollen.  
 

Doktorandperspektiv  X   Doktoranderna ges möjligheter att i såväl mer formella som 
informella sammanhang framföra synpunkter på utbildningen. 
Emellertid uppfattar doktoranderna inte att de synpunkter som 
framförs alltid leder till förändringar i strukturen för eller 
genomförandet av forskarutbildningen. Utbildningen behöver 
därför utveckla former för tydligare återkoppling mot 
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Den nominella studietiden motsvarar ca fyra års heltidsstudier.  

doktorandgruppen, och att dra nytta av doktorandperspektivet för 
att kontinuerligt utveckla utbildningen. 
 
Doktoranderna inkluderas i avdelningens reguljära verksamhet och 
mötesstruktur och ges därigenom möjligheter att påverka 
utbildningen och arbetsförhållandena.  
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

X    Genom forskarutbildningsämnets tillämpning och förankring i 
samhällsrelevanta frågor så har doktoranderna under 
utbildningstiden kontakt och samverkan med det omgivande 
samhället. Genom doktorandens forskningsprojekt och samverkan 
med det omgivande samhället så ges doktoranden goda möjligheter 
att förbereda sig för en karriär även utanför akademin.  
 
Doktorandernas ges goda möjligheter att medverka inom 
grundutbildningen vilket även stärker deras anställningsbarhet 
inom akademin efter disputationen.  
 
Alumner har idag anställningar inom offentlig förvaltning, vid LiU 
eller andra lärosäten.  
 

Hållbarhetsperspektiv 
 

 X   Hållbar utveckling är en integrerad del i ämnet statsvetenskap. Den 
aspekt av hållbar utveckling som inte är lika framträdande är den 
miljömässiga aspekten. Ett bredare perspektiv på hållbar utveckling 
bör integreras i forskarutbildningen.  
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Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen statsvetenskap fungerar väl. I samband med detta 
kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa identifierade områden 
ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla forskarutbildningen i statsvetenskap. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   


