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Handlingsplan för forskarutbildningen i statsvetenskap  

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

 
Bedömningsområde  Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  
Vilken funktion 
ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  
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Forskarutbildningsmiljö 
 

- En högre grad av delaktighet av 
de vetenskapligt kompetenta 
medarbetarna inom avdelningen 
vid aktiviteter då doktoranderna 
presenterar och diskuterar egen 
pågående forskning.  
- I syfte att förbättra 
möjligheterna till samarbeten, 
andra doktorander med andra 
intressen etc. inom Liu bör 
forskarutbildningen utveckla och 
eventuellt också formalisera 
samarbetet med andra relevanta 
forskarutbildningsmiljöer 

- Delaktigheten av fler av de 
vetenskapligt kompetenta 
medarbetarna vid avdelningen ska 
ökas genom att engagera fler lärare i 
arbetet med våra 
forskningsseminarier. Någon av 
lärarna kommer till exempel att ges 
ansvar för organiseringen av 
forskarseminariet. 
- Ett utvecklingsarbete inleds där 
kontakter tas med andra relevanta 
miljöer, t.ex. Temainstitutionen, 
avdelningarna för Företagsekonomi, 
Informationssystem och digitalisering 
samt avdelningen för Analytisk 
sociologi, för att diskutera möjligheter 
att ge gemensamma kurser och delta 
mer i varandras seminarier. 

- Åtgärder för att stärka 
deltagandet inleds 
hösten 2022. Dessa 
åtgärder följs upp i slutet 
av VT 2023. 
- Utvecklingsarbetet för 
att stärka 
forskarutbildningsmiljön 
inleds i september 2022 
och avslutas i september 
2023.  

Avdelningschef (tillika 
ansvarig för 
forskarutbildningen) 
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Forskarutbildningens 
genomförande 
 

- Miljön bör se över möjligheterna 
att utveckla fler 
forskarutbildningskurser.  
- Doktoranderna efterfrågar en 
ökad tydlighet vad avser krav och 
villkor för forskarutbildningen, 
exempelvis angående vilka kurser 
som kan ingå i examen. Ett 
utvecklingsarbete bör göras i syfte 
att tydliggöra för såväl 
doktorander som handledare 
vilka krav och villkor som gäller 
för utbildningen.  

 

- Som en del av ett bredare 
utvecklingsarbete ska möjligheterna till 
att utveckla fler 
forskarutbildningskurser på 
avdelningen (ev. tillsammans med 
andra avdelningar och/eller med 
statsvetenskapliga forskarutbildningar 
på andra universitet) utredas (se även 
punkten ”Forskarutbildningsmiljö”) 
- Som en del av ett bredare 
utvecklingsarbete ska kraven och 
villkoren för forskarutbildningen 
förtydligas (till exempel avseende 
kurser och utformningen av 
avhandlingsarbetet). 
- Som en del av ett bredare 
utvecklingsarbete ska ett förslag till en 
revidering av den allmänna 
studieplanen arbetas fram. För tillfället 
krävs 90 hp i kurser, vilket avviker från 
vad i allmänhet gäller på andra svenska 
lärosätens forskarutbildningar i 
statsvetenskap (där kraven vanligtvis 
är 60 eller 75 hp). Ambitionen bör vara 
att sänka kraven på antal poäng för 
kursdelen av forskarutbildningen till 
60 eller 75 hp för en doktorsexamen.  

Utvecklingsarbetet 
inleds i september 2022 
och avslutas i september 
2023. Ett förslag till 
revidering av ASP 
arbetas fram under 
hösten 2022. 

Avdelningschef 
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Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 
 

Former för en mer systematisk 
uppföljning och utveckling av 
forskarutbildningen bör 
utvecklas. Exempelvis bör rutiner 
utvecklas för att systematiskt 
genomföra och dokumentera 
genomförda kursutvärderingar 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.  

- Inom ramen för ett bredare 
utvecklingsarbete ska former för en 
mer systematisk uppföljning och 
utveckling av forskarutbildningen 
utvecklas.  
- Utveckling av bättre kanaler för 
information om rutiner och resurser 
för forskarutbildningen (till exempel 
via Teams och Lisam) 
- Utvärdering ska alltid genomföras i 
slutet av genomförda doktorandkurser, 
dels muntligen, dels skriftligen 
(anonymiserat). Kursansvarig 
sammanställer svaren från 
kursdeltagarna och framlägger denna 
sammanställning för 
Handledarkollegiet (se nedan) 
- Ett kollegium för handledare inom 
forskarutbildningen inrättas (där även 
andra lärare på avdelningen med 
docentkompetens bjuds in) med syftet 
att diskutera och driva utvecklingen av 
utbildningen och handledarrollen.  
 

Utvecklingsarbetet 
inleds i september 2022 
och avslutas i september 
2023. 

Avdelningschef 
huvudansvarig. Arbetet sker 
i samverkan med 
handledarkollegiet, samt 
forskarstudierektor och 
forskarkoordinatorer på IEI. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN 

Dnr LiU-2020-03706 
BESLUT 

5(6) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doktorandperspektiv 
 

Utbildningen behöver utveckla 
former för tydligare återkoppling 
mot doktorandgruppen, och att 
dra nytta av 
doktorandperspektivet för att 
kontinuerligt utveckla 
utbildningen.  

- För att stärka återkopplingen mot 
doktorandgruppen ska 1-2 
representanter för doktorandgruppen 
adjungeras handledningskollegiet, för 
deltagande vid vissa möten/delar av 
möten. 
- Uppmuntra gemensamma aktiviteter 
för doktorandgruppen, till exempel 
genom att avsätta särskilda medel för 
gästföreläsningar och skrivinternat 

Handledarkollegiet ska 
inrättas under ht 2022. 
Arbetet med att 
uppmuntra 
doktorandgruppens 
gemensamma aktiviteter 
följs upp i slutet av VT 
2023. 

Avdelningschef är 
huvudansvarig. Arbetet sker 
i samverkan med 
doktorandgruppen. 

Hållbarhetsperspektiv 
 

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. 

- Inom ramen för ett bredare 
utvecklingsarbete ska förslag arbetas 
fram för hur ett bredare perspektiv på 
hållbar utveckling i 
forskarutbildningen kan integreras. 

 
- Doktoranderna kommer att kunna 
delta i den gemensamma kurs i hållbar 
utveckling som Tema M arrangerar på 
uppdrag av fakulteten. 

 
- För att särskilt stärka den 
miljömässiga aspekten av hållbar 
utveckling inom forskarutbildningen, 
kommer digitala lösningar inom 
forskarutbildningskurser (för att 
undvika resande) att uppmuntras.  
 

I slutet av VT 2023 Avdelningschef 
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Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarstudierektor/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 
handlingsplanen. 

Handläggning av beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av 
Mathias Broth. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Ulf Melin, ledamöterna; Åsa Danielsson, Bodil Axelsson, Andreas Wallo, Astra 
Cekaite, Henrik Danielsson, Björn Ivarsson Lilieblad, Joakim Kärnborg, Max Björklund och Oscar Vines. Därutöver har närvarat koordinator 
och sekreterare Thomas Wise samt fackliga representanter Rowena Sarinas Bladh, OFR/S och Carine Signore, SACO-S.  
 
 
 
Ulf Melin 
Dekan 
        Mathias Broth 
        Prodekan 
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