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Sammanfattning och tillvägagångssätt 
 
Denna rapport sammanställer självvärderingen av kvalitetssäkringsarbetet vid LiU 
och fokuserar på hur forskarutbildningen säkerställer att doktorander ges goda 
förutsättningar att nå målen i examensordningen, och hur vi som ger denna 
utbildning säkerställer att doktoranderna1 har nått examensmålen när examen 
utfärdas. Denna rapport följer LiU:s gemensamma mall för kvalitetsrapporter i 
forskarutbildningen,2 med några tillägg och utvikningar för att fånga det unika i vår 
miljö och vårt ämne. Vi ser denna version av rapporten, som lämnas in den 24 
augusti 2021, som en arbetsversion.  

Ämnet statsvetenskap är ett av de större samhällsvetenskapliga ämnena i Sverige 
och har en lång tradition av forskning och utbildning kring demokrati, politiska 
idéer och offentlig förvaltning. Nationellt utkristalliseras ofta fem sub-
discipliner/områden som inom ämnet, vilka kan skäras på lite olika sätt. Dessa är 
politisk teori, offentlig förvaltning, offentlig politik/policyanalys, jämförande politik 
och internationell politik. Vid några lärosäten i Sverige ges forskarutbildningar i 
dessa olika inriktningar. Vid LiU är vår forskarutbildning kopplad till avdelningens 
externfinansierade projekt och därför dominerar frågor kring offentlig förvaltning 
samt svenska och europeiska politiska förhållanden. Vid LiU bedrivs forskning och 
forskarutbildning kring statsvetenskapliga frågor och teman inom ramen för flera 
andra forskarutbildningar som tema miljöförändring, etnicitet och migration 
(REMESO) och tema kultur och samhälle. Men här avses forskarutbildningen i 
Statsvetenskap vid avdelningen för statsvetenskap på IEI. Denna forskarutbildning, 
har tack vare god externfinansiering vuxit på senare år och flera lärare, doktorander 
och teman har kommit att integreras. Idag är åtta doktorander antagna i 
forskarutbildningen i Statsvetenskap vid ämnet.  

 
 
 
1UKÄ använder ordet ”doktorand”, vilket definieras i förordningen som en student som 
är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå. Vi arbetar dock i miljön med att 
tydliggöra de två olika delarna att vara antagen till en forskarutbildning och anställd 
som doktorand.  
2 se LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring samt Processbeskrivning av LiUs 
modell för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå, Dnr LiU-2017-01507 
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Denna förutsättning har återkommande diskuterats för att förklara och förstå 
svagheter och styrkor i vår forskarutbildning i ämnet. Vi visar nedan hur vi 
organiserar och genomför vår utbildning. Vi har vuxit snabbt på senare år och våra 
främsta styrkor är att vår forskarutbildning är integrerad i externfinansierade 
projekt, fler handledare har involverats och att doktoranderna publicerar i 
internationella tidskrifter. Däremot har vi flera svagheter som handlar om 
begränsat utbud av kurser, ämnets identitet som forskarmiljö, svårigheterna att 
skapa en identitet för dem som börjat under covid-restriktioner (tre av 
doktoranderna) och relationer till andra statsvetenskapliga forskningsmiljöer vid 
LiU.   

De som har disputerat i ämnet under senare år har alla gått vidare med relevanta 
anställningar i olika organisationer. Vi ser detta som ett gott tecken. Även de goda 
publiceringsutfallen av doktorandernas forskning ser vi som en indikation på god 
kvalitet.  

Sammanhållande för skrivandet av rapporten är prof Elin Wihlborg. Hon är 
avdelningschef och har ett övergripande ansvar för forskning och forskar-
utbildningen vid avdelningen. Samtliga aktiva handledare har diskuterat denna 
rapport för att på så sätt bidra till och förankra våra synsätt kring kvalitet i vår 
forskarutbildning vid flera avdelningsmöten. Men mycket kvarstår att fånga in.  

Forskarutbildningsstudierektor Roger Bandick har genomfört en workshop med 
doktoranderna, vilket rapporteras i avsnitt 4. Forskarutbilningskoordinator Karin 
Fredriksson har tagit fram efterfrågade basdata och sammanfattat doktorandernas 
synpunkter vid ovan nämnda workshop). Pro-prefekt och professor Ulf Melin har 
bidragit med konstruktiva inspel och kommentarer under sammanställningen av 
denna rapport.  

Vi ser fram emot att fortsatt utveckla vår forskarutbildning liksom 
beskrivningarna av densamma. Men härmed sätts punkt för denna bild av vårt 
arbete.  
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1 Forskarutbildningsämnet Statsvetenskap  

1.1 Basdata 

Forskarutbildningsämne: Statsvetenskap  
SCB-kod: 31330 
Examensbenämning: Filosofie doktorsexamen och/eller filosofie licentiats examen 
Länk till allmän studieplan: https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-
statsvetenskap   
 

1.2 Nyckeltal - Genomsnittlig forskarutbildningstid  

Genomsnittlig forskarutbildningstid till examen (1 år = 100%), examen inom 8 år 
(kalendertid), uppdelat på män och kvinnor. Redovisa nyckeltal från den senaste 
femårsperioden. Relatera dessa siffror till antal doktorander som tagit uppehåll i sina 
studier. Tabellen inkluderar inte ett avbrott i forskarutbildningen som gjordes 
under den aktuella perioden.  

Tabell 1 Övergripande nyckeltal om disputerade (2016 till och med 2020) 

Disputerade  Antal  Tid  
(1 år = 100%) 

Institutions-
tjänstgöring 
borträknad 

Varav inom 8 år 

Totalt  4 453 4, samtliga  
Män 3 456 3, samtliga 
Kvinnor  1 384 1, samtliga 

 
Av tabellen ovan framgår att av de fyra personer som disputerat under den aktuella 
perioden har de tre männen tillsammans i genomsnitt förbrukat ca ett halvår utöver 
ordinarie studiestödstid. Detta kan förklaras av flera samverkande faktorer. Två av 
de tre bytte huvudhandledare och även nya biträdande handledare tillkom under 
processen. Det ger alltid lite av en omstart och förändring av inriktning på arbetet. 
Två av dem hade även andra anställningar på deltid parallellt med 
forskarutbildningen. Det fanns olika skäl till det som begränsade möjligheter till 
tjänstledighet från annan statlig myndighet och finansiering av forskarutbildningen. 
En av dem var även föräldraledig och längre perioder även för vård av långtidssjukt 
barn. Sammantaget ser vi dock att den avsedda studiestödstiden på sikt inte bör 

https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-statsvetenskap
https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-statsvetenskap


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI / STATSSVETENSKAP 

2021-08-24  
DNR LiU-2020-03706 
KVALITTETSRAPPORT 

FORSKARUTBILDNINGEN 
I STATSVETENSKAP  

5(34) 
 
 

 
 
 
 
 
 

överstiga fyra år och vi är nu med en stabilare och större forskarutbildning mer 
medvetna om det i hela handledarkollegiet.  

1.3 Forskarutbildningsämnet 

Bedömningsgrund: Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling 
till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och 
adekvat.  

 
Ämnet statsvetenskap är ett av de större samhällsvetenskapliga ämnena i Sverige 

och har en lång tradition av forskning och utbildning kring demokrati, politiska 
idéer och offentlig förvaltning. Nationellt utkristalliseras ofta fem 
subdiscipliner/områden som inom ämnet, vilka kan skäras på lite olika sätt. Dessa 
är politisk teori, offentlig förvaltning, offentlig politik/policyanalys, jämförande 
politik och internationell politik/internationella relationer. Vid några lärosäten i 
Sverige ges forskarutbildningar i dessa olika inriktningar, exempelvis vid Göteborgs 
universitet ges en forskarutbildning i Offentlig förvaltning och vid Stockholms 
universitet finns ämnet Internationella relationer. Vi har examensbenämningen 
Statsvetenskap numera för vår forskrutbilning.  

 

1.4 Forskarutbildningsämnets karaktär vid LiU 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  
- Beskriv forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och 

avgränsning. 
- Utifrån ovanstående beskrivning, vilka utvecklingsområden avseende 

forskarutbildningsämnet identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare (max 2 sidor). 

 
Forskarutbildningen inom ämnet Statsvetenskap, hade fram till och med 2017 

benämningen Statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer. Enligt 
vår nuvarande studieplan syftar forskarutbildningen i Statsvetenskap till att  

… att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper om 
statsvetenskaplig teori och analys. Dessutom skall den studerande 
förvärva kunskaper i vetenskapsteori och i vetenskaplig metod inom det 
humanistiskt/samhällsvetenskapliga området med särskild tonvikt på 
statsvetenskaplig forskningsmetod samt bedriva egen vetenskaplig 
forskning, tillika utveckla förmåga att presentera och sprida sina 
forskningsresultat inom och utanför akademin. 
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Forskarutbildningen syftar således till att förbereda den studerade för yrkes-
verksamhet som självständig forskare eller för kvalificerat utbildnings-, utrednings- 
eller utvecklingsarbete, vilket de studerande som lämnat utbildningen under 
perioden 2016-2020 idag gör. Tillsammans med dem som disputerat tidigare finns 
de idag inom såväl högskolor, universitet och forskningsinstitut som i offentlig 
förvaltning. 

Forskarutbildningsämnet Statsvetenskap är nationellt ett av de största 
samhällsvetenskapliga ämnena och fokuserar demokrati och politiska processer. 
Nationellt finns fyra huvudinriktningar inom ämnet: politisk teori, jämförande 
politik, svensk politik, internationella relationer/politik och offentlig förvaltning. 
Vid LiU etablerades forskarutbildningen 2007 med inriktningen mot internationella 
relationer. Sedan dessa har ämnet, och främst handledarnas, kompetenser 
förändrats och de forskarstuderande som disputerat under perioden 2016-2020 har 
i sina avhandlingar huvudsakligen betonat politisk teori, svensk politik och offentlig 
förvaltning.  

Idag är åtta forskarstuderande aktiva inom ämnet och upprätthåller samma 
bredd. Då vår forskning i hög grad baseras på externa anslag så har i princip alla 
forskarstuderande en tydlig anknytning till ett eller flera extern finansierade 
projekt. Då flera av dessa har tvärvetenskapliga inslag så ges samtidigt de 
forskarstuderande möjligheter att integrera perspektiv från relaterade ämnen, 
särskilt inom IEI. Idag handlar i första hand om samverkan med ämnet informatik 
då flera av våra projekt kretsar kring digitalisering, demokrati och offentlig 
förvaltning. Men under 2020 antogs även en doktorand i Statsvetenskap inom 
forskarskolan Energisystem som nu öppnar för nya tvärvetenskapliga samarbeten. 
Därtill har flera doktorander kopplingar till Institutionen för Tema och Centrum för 
kommunstrategiska studier vid IKOS. Det här är en komplexitet som ofta gör det 
svårt att förstå vårt ämne och vår forskarutbildning. Doktoranderna i ämnet klarar 
inte av att se dessa organisatoriska gränser och dess implikationer, vilket inte sällan 
leder till en osäkerhet (se avsnitt 4 nedan).  

Finansieringen av doktorandtjänster, vilket möjliggör antagning till 
forskarutbildningen, består i hög grad av att vi i konkurrens erhåller extern 
finansiering. Sedan 202o har vårt fakultetsanslag omformats till att enbart 
omfatta medel destinerade för forskning, vilket ökat möjligheterna för intern 
medfinansiering av doktorander. Vi har dock vidhållit avdelningens interna 
finansieringsmodell baseras på att varje doktorandtjänst finansieras med minst 
40% externa medel, 40% interna anslag och 20% genom att den forskarstuderande 
undervisar i grundutbildningen eller gör andra uppdrag som institutionstjänst. Alla 
doktorander med heltidsanställning gör 20% institutionstjänstgöring 
huvudsakligen inom vår omfattande grundutbildning och andra 
utbildningsuppdrag. Vid de tillfällen som vi har haft forskar-studerande på mindre 
omfattning så har vi dragit ner på institutionstjänstgöring. Vi har även en antagen 
doktorand som är pensionär och saknar anställning. För samtliga, även 
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självfinansierade doktorander, går kostnader för handledning (5% för 
huvudhandledare, 2,5 % för biträdande handledare), externa kurser, opponenter, 
resor mm på forskningsanslaget från fakulteten. Mot den här bakgrunden av 
ekonomiska förutsättningar har de flesta doktorander i första steget antagits till 
licentiatexamen (se vidare tabell 2).  

Vi har på senare år sett en tydlig förändring inom ämnet då vi gått från 
enbart monografier till i princip bara sammanläggningsavhandlingar, vilket 
motiveras främst av en träning i att skriva artiklar men samtidigt skapar andra 
svårigheter i att hantera kappa-formatet. Men det har ökat möjligheterna att delta i 
internationella konferenser med relevanta texter i läsbara format som gett 
doktoranderna ett stort lyft vad gäller möjligheterna att få presentera, få och 
bemöta kritik. Vi deltar i flera internationella samarbeten som The European 
Consortium for Political Research (ECPR), The Nordic Political Science Association 
(NoPSA) och den Nordiska kommunforskningsföreningen (Norkom) vilka 
arrangerar både doktorandkurser och konferenser.  

Utvecklingsområden - forskarutbildningsämnet  
Utvecklingsområden som vi bedömer som aktuella vad gäller forskar-

utbildningsämnet som sådant vilar på följande styrkor och svagheter i 
sammanfattning:  

Styrkor  

• Hög grad av externfinansiering: Vår forskarutbildning och forskning har en 
hög grad av externfinansiering och på så sätt integreras de forskarstuderande i 
pågående forskning tillsammans med handledare och kollegor som är aktiva 
kring samma frågeställningar. Ger en direkt delaktighet och träning i förmågan 
att söka externa forskningsmedel, underlättar att arbeta med publikationer, når ut 
och tränar doktoranderna i samverkan på olika sätt. Å andra sidan gör det oss 
beroende av fortsatt framgångsrik extern finansiering.  

• Profilering kring demokrati och förvaltning i ett digitalt samhälle. Vår 
starka forskningsprofil mot digitalisering inom offentlig verksamhet ger 
finansiering, möjligheter att delta i olika samverkansprojekt och publicering 
tillsammans med andra. Å andra sidan begränsar detta doktoranders möjligheter 
att själva utforma sina forskningsfrågor. Vi får inte heller till forskning som 
täcker hela ämnets bredd. 

• Nätverk och samverkan. Vi har goda nätverk och många kontakter med 
forskare och praktiker. Det ger en hög aktivitet och legitimitet nationellt och 
internationellt för doktorander och handledare inom olika forskarutbildnings- 
och forskningsarenor. Det gäller både sammanhang kring ämnet, som 
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Statsvetenskapliga förbundet, vårt nationella metodinternat och internationellt 
som ECPR, men även kring särskilda profilområden som kring lokal politik och 
digitalisering.  

Svagheter  

Det som framhålls som styrkor ovan kan således också ses som svagheter. Därtill 
vill vi framhålla några ytterligare övergripande svagheter och utmaningar som vi 
arbetar med. 

• Vi borde ha mer kurser och generella kurser i Statsvetenskap på 
forskarutbildningsnivå. Vi är idag mycket beroende av att doktoranderna 
kan ta kurser vid andra lärosäten och i andra sammanhang, som via ECPR 
etc. Men detta är också en resursfråga.  

• Ämnets subdiscipliner har delvis olika ideal och normer som är svåra 
att möta på bra sätt. Vi har på senare år inte haft någon form av extern 
finansiering som stöttar forskning och forskarutbildning inom området 
internationella relationer eller politisk teori/filosofi. Dessa områden har 
också lite andra publiceringstraditioner. Det kan sägas skapa en obalans i 
ämnet. Å andra sidan är detta något som samtliga mindre forskarutbildnings-
miljöer i ämnet i landet delar,  

Hot och utmaningar som öppnar för ytterligare utveckling – våra 
utvecklingsområden  

• Finansiering – Det främsta hotet är risken att vi inte kan upprätthålla 
den goda externfinansiering som vi nu har. Men vi arbetar hårt på att 
fortsatt ha god externfinansiering och även doktoranderna är involverade.  

• Litet kollegium – möjligheter att byta handledare är begränsat. Vi 
arbetar på att fler lärare ska kunna meritera sig för att vara 
huvudhandledare och vi har flera kontakter som gör att vi brett inkluderar 
handledare från andra delar av LiU liksom andra lärosäten. Vi behöver 
även träffas mer i handledarkollegiet och utveckla mer gemensamma 
förhållningssätt. 

• Omfattande och tung grundutbildning inom ämnet. Att avdelningen 
har sin tyngd i grundutbildning lyfter kontinuerligt fram frågor om 
ämnets identitet, bredd i alla subdiscipliner och vad som prioriteras. Det 
innebär också att arbetsgruppen har olika arbetsuppgifter som ibland ses 
som olika viktiga och skapar gränser i gruppen. Här behöver vi än mer 
skapa möjligheter att se ämnet sammanhållet. Å andra sidan ger detta 
doktoranderna mycket goda möjligheter att meritera sig pedagogiskt.  

• ”Konkurrens” av närliggande ämnen”,  till exempel Tema-
institutionen, Remeso och Analytisk sociologi. Här har vi en möjlighet 
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att välja om vi vill se andra närliggande forskarutbildningar som 
konkurrens eller komplement.  

Sammantaget är vår disciplinära grund och kärna god samtidigt som vi visar på 
en kontinuerlig kreativ utveckling av vårt ämne och våra samarbeten. De hot och 
risker som skisserats ovan behöver vi arbeta med för att fortsatt utveckla ämnets 
forskarutbildning med god kvalitet.  

 

2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens  

Bedömningsgrund: Antalet handledare och lärare och deras sammantagna 
kompetens (vetenskapliga, pedagogiska) är adekvat och står i proportion till antal 
forskarstuderande samt utbildningens innehåll och genomförande på såväl kort 
som på lång sikt.  
 
Som framgår av bifogad tabell om handledarna har vi ett kollegium av handledare 
förankrade på avdelningen men även flera andra kompetenta personer involverade. 
Handledarnas och lärarnas övergripande vetenskapliga kompetens ligger i hög grad 
i linje med de extern finansierade projekt som finansierar doktorandanställningarna. 
Samtliga engagerade handledare har genomgått kurs i forskarhandledning vid LiU 
eller annat lärosäte.   

Då alla handledare har erfarenheter av och regelbundet engageras som 
opponenter och betygsnämndsledamöter inom ämnet och i närliggande ämnen så 
får vi viktiga lärdomar som stärker och utvecklar våra kompetenser att vara 
handledare. Hur mycket och hur ofta handledarna deltar i sådana uppdrag varierar 
dock stort i gruppen.  

Vi har en dialog, med potential att bli bättre, som handlar om frågor hur vi 
stöttar och vägleder i olika situationer och utmaningar som de forskarstuderande 
möter, vilka ofta återkommer i snarlika former. Alla handledare får avsatt tid i sin 
personalplanering för att handleda (5% för huvudhandledare och 2,5% för bitr 
handledare) därtill har alla med lektorsanställning minst 10% (av sin tjänst) 
forskning/kompetensutveckling på basanslag och i de flesta fall även egen 
externfinansierad forskning. Sammantaget ger detta lärare och handledare 
möjligheter att kontinuerligt forska, följa utvecklingen och vidareutveckla 
vetenskaplig kompetens inom det egna ämnesområdet.  

För att långsiktigt säkra att doktoranderna ges tillräckliga lärar- och 
handledarresurser nyttjar vi de nätverk vi har på LiU där statsvetenskaplig 
kompetens finns samt våra externa nätverk. Därtill arbetar vi aktivt för att våra 
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kollegor skall meritera sig mot docent och vidare.  
 

Utvecklingsområden kring vår handledar- och lärarkompetens 
Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 

avseende lärar- och handledarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 
Det främsta sättet att utveckla lärarnas och handledarnas kompetenser är mer 

forskningstid, goda sammanhang för forskning och kreativitet. Därför arbetar vi 
kontinuerligt på att söka mer forskningsmedel för att skapa utrymme för lärarna att 
förkovra sig, vara nyfikna och söka nya samarbeten. Självklart möter olika personer 
detta på olika sätt och därför samtalsklimat och sätt att adresseraforskning och 
forskarutbildning mycket viktigt särskilt i en grundutbildningstung miljö. Här har vi 
en potential för fortsatt utveckling.  

Vi får ofta mycket positiv respons av de personer som inkluderas som externa 
handledare, men vi behöver bättre strukturer för att detta ska komma fler till godo 
och synas i miljön.  

 

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Bedömningsgrund: Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning 
att utbildning på forskarnivå kan bedrivas med hög vetenskaplig nivå och med 
goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med 
det omgivande samhället både nationellt och internationellt.  

 
Så om redovisats ovan i avsnitt 1.4 framgår det att vår forskarutbildningsmiljö har 
vuxit snabbt på senare år och nedan redovisas de doktorander som är aktiva nu. Då 
vår forskning i hög grad handlar om svenska förhållanden och vår grundutbildning 
främst bedrivs på svenska så har vi enbart rekryterat doktorander med svensk 
grundutbildning.  
 

 
Tabell 2. Antagna forskarstuderande (juni 2021) 

Namn 
(Kvinna/ 
man) 
(efter 
start-
datum) 

Antagen 
till lic. 
eller dr 

Huvud- 
Handledare 

Biträdande 
handledare 

Finansiering Kommentar 
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Albin 
Olausson 
Algotsson 
(M) 

Dr. Josefina 
Syssner 

Elin Wihlborg CKS, 
basanslag 

Disputation, 
februari 22. 
Två perioder 
föräldraledig 

Carl-
Johan 
Sommar 
(M) 

Lic + 
senare 
del 

Elin 
Wihlborg 

Johan 
Nordensvärd  

Initialt 
Formas, nu 
SI 

Halvtids-
seminarium 
juni 21, antas 
sedan till dr. 

Eva 
Edström 
Fors 

Dr Bo Persson  Lars Niklasson Egen finansiering, pensionär 

Helena 
Iacobeaus 
(K) 

Lic Elin 
Wihlborg 

Johanna 
Sefyrin, 
informatik, IEI 

Initialt 
Formas, nu 
SI 

Halvtids-
seminarium 
bokat augusti 
21, antas 
sedan till dr.  

Fredrik 
Carlsson 
(M) 

Lic Elin 
Wihlborg 

Agneta Blom, 
Statsvetenskap, 
Örebro 
universitet  

Formas, nu 
SI 

Började som 
”organisations-
doktorand” på 
50%. Heltid 
sedan nov 20.  

Ahmed 
Kaharevic 
(M) 

Lic  Elin 
Wihlborg 

Charlotte 
Fridolfsson  

Initialt 
formas, 
Statens 
Medieråd  

 

Aneta 
Kulanovic 
(K) 

Dr.  Johan 
Nordensvärd 

Patrik 
Thollander, 
Energisystem, 
IEI, LiU 

Forskar-
skolan 
Energisystem  

 

Ann 
Jansson 
(K) 

Lic  Elin 
Wihlborg 

Karin Skill, 
tema, LiU  

Kamprad 
stiftelsen 

 

Rekryter-
ing pågår 

Lic  Bo Persson  Gissur 
Erlingsson, CKS, 
LiU  

Formas  Intervjuer 
pågår  

 
Totalt har vi vid avdelningen för statsvetenskap i skrivande stund, maj 2021, åtta 

forskarstuderande som alla är aktiva på heltid. En av dem saknar anställning som 
doktorand då hon är pensionär och står för sin egen finansiering av utbildningen. 
Så som planen ser ut just nu kommer alla att hålla sig inom den föreskriva 
studietiden, även om det förekommit föräldraledigheter och andra aktiviteter som 
föranlett lägre aktivitetsgrad, dock aldrig under 50% för någon av dem.  
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Som framgår av tabellen ovan har vi nu fyra män och fyra kvinnor som är 
antagna till vår forskarutbildning, vilket ger en numerärt sett, optimal jämställdhet. 
När det gäller handledarna har vi dock en övervikt av kvinnor, då det sammantaget 
på institutionen råder det motsatta förhållandet så ser vi det ändå som ett mindre 
problem.  

De forskarstuderande i Statsvetenskap är idag huvudsakligen anställda vid 
avdelningen för Statsvetenskap, institutionen för ekonomisk och industriell 
utveckling (IEI). En av de nu aktiva har en delad anställning med Centrum för 
kommunstrategiska studier (CKS) vid IKOS, ytterligare en av de forskarstuderande 
finansierar själv sin utbildning då hon är pensionär. Tidigare har flera 
forskarstuderande haft deltidsanställningar hos oss på avdelningen kompletterat 
med en deltidsanställning vid forskningsinstitut eller andra arbetsgivare. Samtliga 
sådana arrangemang har specificerats i de individuella studieplanerna och skett i 
samråd med prefekten.  

Samtliga forskarstuderande i Statsvetenskap talar svenska, vilket vi ser som ett 
krav för att kunna genomföra den typ av i hög grad empiriska forskning som vi gör. 
Det handlar för de flesta av dem att analysera policy-dokument på svenska och 
genomföra intervjuer på svenska. Ahmed Kaharevic talar även bosniska och lite 
arabiska vilket han nyttjat för att göra några intervjuer då hans empiriska fall 
handlar om digital inkludering i förorter. Alla de forskarstuderande har förmåga att 
skriva på vetenskaplig text på engelska och gör även det, men flera av dem skriver 
även på svenska. De flesta av dem har även gått forskarutbildningskurser som getts 
på engelska, bland annat inom vårt Europeiska nätverk ECPR.  

Vi deltar, så som beskrivits ovan, i flera svenska nordiska och europeiska 
nätverk med relevans för forskning, forskarutbildning och även för att i 
samverkans-sammanhang föra ut resultat av våra studier. Dessa nätverk och 
sammanhang är mycket viktiga för de forskarstuderande både under utbildningen 
och för att komma vidare i karriären efter disputationen. Men huruvida dessa är 
tillräckliga eller ej är svårt att bedöma utan att jämföra. Det är viktigt att se att 
sådana sammanhang varierar över tid. Det mest stabila sammanhang för 
handledare och forskarstuderande är vårt nationella nätverk och föreningen 
Statsvetenskapliga förbundet. Härigenom skapas mång samarbeten och kontakter 
mellan lärosätena och doktorandkurser marknadsförs mellan lärosätena för att öka 
rörigheten. Förbundets årliga konferens är särskilt viktig för våra 
forskarstuderande, men även många lärare och forskare deltar där regelbundet. I 
princip alla forskarstuderande har presenterat paper vid förbundets årliga 
konferens, nästan alla år under sin utbildning. Vi har inom detta nätverk ett något 
närmare samarbete med Örebro universitet och Södertörns högskola då vi har 
snarlika forskningsintressen och närheten underlättar för doktorander att delta i 
kurser och vid seminarier  

Ett snarlikt nordiskt samarbete finns in Nordic Political Science Assosiation 
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NOPSA3 där en kongress med omfattande arbetsgrupper med papper arrangeras 
vartannat år. Här har flera doktorander deltagit för att lägga fram manus på 
artiklar. Härigenom skapas också förankring i vår nordiska ämnestradition. Än mer 
arbetar vi (och särskilt de forskarstuderade) inom det nordiska nätverket Nordiska 
kommunforskningsföreningen4 då många av de forskarstuderande arbetar med 
empiriska frågor kring kommunala verksamheter. Vid dessa årliga konferenser har 
flera doktorander vid flera tillfällen presenterat sina manus för kommande artiklar. 
Dessa konferenser är också ett viktigt sammanhang för att bygga nätverk och 
kontakter, vilket inte sällan lett till att personer aktiva inom dessa nätverk har 
kommit att agera opponenter vid halvtids-, slutseminarium och disputationer samt 
som ledamöter i betygsnämnder. På så sätt kan vi framhålla att det finns ett flertal 
nätverk med fokus på att kunna presentera och diskutera texter som nyttjas aktivt 
inom vår forskarutbildning. Vi anser att det är tillräckligt, även om det alltid finns 
önskemål om mer specifika samtal och fler mötesmöjligheter.  

Dessa nätverk utgör även en god grund för att få kännedom om och ta del av 
forskarutbildningskurser. Här vill vi särskilt framhålla att flera doktorander läst 
kurser inom ECPR som har en sommar- och vinterskola5 ofta om metod men några 
av dem har även tagit mer teoretiska kurser här. Ett annat viktigt sammanhang för 
kurser är Sommarkurser vid Oslo universitets sommarskola för doktorander i 
samhällsvetenskap6 även här har metodkurser varit vanligast för våra doktorander. 
I linje med vårt intresse för kommunal politik och kommunala verksamheter har 
flera doktorander deltagit i den Europeiska kursen EUROLOC som varje år 
arrangeras av olika lärosäten i Europa7.  

Sammantaget anser vi att vi härigenom har goda och breda nätverk som våra 
forskarstuderande introduceras till. Därtill har flera av de forskarstuderande i 
samverkan med sina handledare hittat och valt kurser som passar det specifika 
avhandlingsområdet, exempelvis har Albin Algotsson Olausson gått kurser vid 
förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. För Aneta Kulanovic som är vår 
första forskarstuderande inom forskarskolan Energisystem8 så erbjuds ett helt 
kurspaket och på så sätt har hon även kommit att bli inkluderad i flera 
tvärvetenskapliga nätverk kring energi och politik. 

Genom våra nätverk erbjuds kurser för de forskarstuderande, men det är även 
genom dessa nätverk som vi hittar kollegor som kommenterar de forskar-

 
 
 
3 https://nopsa.net/ 
4 https://www.norkom.fi/sv-fi/ 
5 https://ecpr.eu/WinterSchool  
6 https://www.sv.uio.no/english/research/phd/summer-school/ 
7 se tex https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-
kuhlmann/Stellen_und_Stipendien/Announcement_EUROLOC_2020.pdf 
8 https://liu.se/forskning/forskarskola-energisystem 

https://nopsa.net/
https://www.norkom.fi/sv-fi/
https://ecpr.eu/WinterSchool
https://www.sv.uio.no/english/research/phd/summer-school/
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-kuhlmann/Stellen_und_Stipendien/Announcement_EUROLOC_2020.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-kuhlmann/Stellen_und_Stipendien/Announcement_EUROLOC_2020.pdf
https://liu.se/forskning/forskarskola-energisystem
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studerandes texter vid seminarier. För att upprätthålla kvaliteten i utbildningen och 
därmed i de avhandlingar som går till disputation har vi en kontinuerlig process där 
doktoranderna minst en gång per termin presenterar texter vid interna seminarier 
och minst en gång per år vid internationella eller nationella konferenser. Därtill har 
vi innan både lic seminarium och disputation ett slutseminarium. Vid 
slutseminarierna anlitar vi externa opponenter som granskare. Det är personer som 
skulle kunna vara ledamöter i en betygsnämnd eller opponenter för den nivå som 
manuset avser (lic eller dr). Vid slutseminarium för disputation har vi även en 
grupp av två andra lärare på avdelningen som ger kommentarer på manuset och 
bidrar med konstruktiva råd framåt. Val av opponenter diskuteras i 
handledargruppen och med kollegiet, och även den berörda doktoranden får 
komma med förslag och tankar kring valet. Efter slutseminariet samlas 
handledarna, opponenten och de interna läsarna för en gemensam summering och 
stöttar doktorandens fortsatta skrivande.  

Då de flesta av våra avhandlingar idag består av artiklar som sammanfogas till en 
sammanläggningsavhandling så har även de ingående artiklarna genomgått tidigare 
omfattande granskning då vi har som norm att hälften av manusen ska vara peer-
reviewade och granskade. För artiklarna kräver vi två till tre för lic och fyra till fem 
för dr. För doktorsexamen krävs minst en egenförfattad artikel. Antalet betingas av 
nivå på publikationerna, antal medförfattare och spridning av medförfattare till 
manusen. När vi har haft forskarstuderande med anknytning till andra miljöer 
diskuteras löpande i handledargruppen hur det kan nyttjas för möjligheterna till 
medförfattarskap och publicering på strategiska sätt i relation till det aktuella 
avhandlingsprojektet. Särskilt får dessa doktorander möjligheter att delta i flera 
olika seminariegrupper och lära sig mer om olika akademiska kulturer och 
sammanhang. Därtill visar samhandledning av personer från olika traditioner ofta 
mer explicit på vad som ses som kvalitet i olika sammanhang, vilket ibland kan vara 
särskilt bra för den studerande att reflektera kring.  

När forskarstuderande och/eller bihandledare har en annan bostads- eller 
tjänstgöringsort så har vi sammanstrålat för gemensamma längre träffar. Under 
senaste året har detta underlättats då i princip all handledning har skett digitalt på 
distans.  

Utvecklingsmöjligheter  
Utifrån ovanstående beskrivning och diskussion så framgår det att forskar-
utbildningen vid avdelningen har vuxit avsevärt på kort tid, vilket kan ha gett en 
viss ”växtvärk”. Vi behöver därför just nu arbeta med att inkludera fler lärare i 
verksamheten och bredda våra nätverk. Vi har under lång tid strävat efter att 
integrera forskarutbildningen i Statsvetenskap mer bland dem som är statsvetare på 
LiU och nyttja nätverk och kontakter mer aktivt. Även om det varit svårt behöver vi 
framgent arbeta mer aktivt med det.  
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Vi vill även tydligare konsolidera våra nationella samarbeten. Vi har Statsveten-
skapliga förbundet och andra nätverk, men kring kurser och för bi-handledning 
arbetar vi för att få till ett mer stabilt nätverk med tillsammans med ämnet 
statsvetenskap vid Karlstad och Örebro universitet, vilka har snarlika 
forskningsfokus och är i samma storlek som oss.  

 

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande 
och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 

Enligt vår ASP så består utbildningen till fil dr i statsvetenskap av 90 hp kurser och 
150 hp avhandlingsarbetet, varav licentiatexamen utgörs av 60 hp kurser och 60 hp 
enskilt avhandlingsarbete. 

De flesta forskarstuderande hos oss har antagits till lic med en möjlighet till 
förlängning. Detta har betingats av att forskarutbildningen i ämnet varit begränsad i 
omfattning, vi har varit få handledare, haft osäker finansiering och saknat egna 
strukturer för kurser. Men då detta på senare år har stabiliserats avsevärt har några 
av de senast antagna doktoranderna antagits direkt till doktorsexamen. Den 
doktorand som även ingår i forskarskolan Energisystem följer ju därigenom delvis 
hur de utformar utbildningen. Mot den här bakgrunden integreras nedan 
presentationen av målen för såväl licentiats- som doktorsexamen.  

Under det första året deltar de forskarstuderande i IEI:s gemensamma kurs 
Orientering till forskningsmetoder9, de som undervisar läser även kursen Det 
akademiska lärarskapet10. Fokus är då att formulera sitt eget forskningsfokus och 
arbeta fram syfte, frågor, teori och metod. Detta stöds även genom deltagande i det 
nationella metodseminariet där de presenterar sitt forskningsfokus i diskussioner 
med doktorander i statsvetenskap från andra lärosäten i Sverige, detta ger 4 hp.  
Därefter väljs i hög grad kurser individuellt i samverkan med handledare och 
kollegiet. En gemensam kurs som löper med ett till två seminarier per termin 
handlar om att analysera avhandlingar,11 här deltar ofta alla doktorander i 
seminarierna även om inte alla gör examinationsuppgifterna.  

 
 
 
9 https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-
forskarutbildning/forskarutbildningskurser/orienteringskurs-i-forskningsmetod?l=sv  
10 https://old.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv  
11 https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-
forskarutbildning/forskarutbildningskurser/studier-och-analys-av-statsvetenskapliga-
avhandlingar?l=sv  

https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-forskarutbildning/forskarutbildningskurser/orienteringskurs-i-forskningsmetod?l=sv
https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-forskarutbildning/forskarutbildningskurser/orienteringskurs-i-forskningsmetod?l=sv
https://old.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv
https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-forskarutbildning/forskarutbildningskurser/studier-och-analys-av-statsvetenskapliga-avhandlingar?l=sv
https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-forskarutbildning/forskarutbildningskurser/studier-och-analys-av-statsvetenskapliga-avhandlingar?l=sv
https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-forskarutbildning/forskarutbildningskurser/studier-och-analys-av-statsvetenskapliga-avhandlingar?l=sv
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Avhandlingsdelen består, som nämnts ovan, för de flesta av våra 
forskarstuderande av artiklar som sammanfogas till en 
sammanläggningsavhandling. De flesta artiklarna börjar ta form som konferens- 
papper och då får även doktoranderna träna att presentera och diskutera sina 
arbeten. Vi har ofta en högre grad av samförfattande initialt för att träna mot målet 
självständigt författade papper. Här är handledare, men även andra 
doktorandkollegor och lärare med och skriver. Vår ambition är att doktoranderna 
ska ges möjlighet att genom konferenspappren få delta i internationella 
sammanhang, men det har var varit lite svårt under Coronatiden. Att skriva artiklar 
och konferenspapper ger en kvalitetssäkrande process genom att texterna 
diskuteras och granskas på flera olika sätt. Därtill presenterar doktoranderna 
regelbundet sina texter och arbeten på avdelningens forskningsseminarier, minst en 
gång per termin. Mer strukturerat så har alla doktorander ett 
halvtidsseminarium/licentiatseminarium (som då kan föregås av ytterligare ett 
förseminarium) samt slutseminarium innan disputationen. Till alla dessa tillfällen 
bjuder vi in en extern diskutant/opponent och ytterligare en lärare, ofta någon mer 
junior, ger också feedback på texten. 

Handledning äger löpande rum med huvudhandledaren och i de flest fall hålls 
möten med hela handledargruppen och doktoranden två till tre gånger per termin, 
mer frekvent i början och slutet av utbildningen. Vid dessa tillfällen diskuteras alltid 
ISP:n för att följa upp och se om justeringar behöver göras.  

Alla doktorander har en arbetsplats på campus Valla, en doktorand har även en 
arbetsplats på Campus Norrköping. Men närvaron på campus har under senare år 
varit mycket begränsad. Detta har doktoranderna hanterat på olika sätt och det har 
varit viktigt men inte alltid enkelt att möta de olika behov som doktoranderna haft i 
dessa sammanhang, men vi har tagit hjälp av HR och företagshälsovården.  

 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

I detta avsnitt presenteras först bedömningsgrunden i form av högskole-
förordningens examensmål för doktorsexamen respektive licentiatexamen12. Vi 
presenterar nedan hur forskarutbildningsmiljön arbetar för att säkerställa att varje 
doktorand uppnått alla delar av samtliga mål vid examen. Vi integrerar här 
diskussionerna om mål för licentiat och doktorsexamen, då vi ser en tydlig 
progression i dessa mål och att det är viktigt att arbeta strategiskt för att synliggöra 

 
 
 
12 UKÄ har valt att formulera bedömningsgrunder som i allt väsentligt reproducerar de 
ingående målen. Kvalitetsrådet enades om att de listade examensmålen är det tydligaste 
sättet att specificera den samlade bedömningsgrunden. 
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och stödja en sådan progression. I vår ISP-mall på IEI är dessa mål tydliggjorda i en 
tabell där den studerande kan samla aktiviteter som gjorts och görs i relation till 
varje mål. Här använder vi illustrationer från de forskarstuderandes ISP:ar för att 
beskriva hur vi arbetar mot dessa mål i vårt ämne. Men vi har valt att avidentifiera 
de forskarstuderandes aktiviteter här och därmed håller vi inte heller isär målen 
mot lic och dr då grupperna annars skulle blir för små och kunna identifieras.  

Vi arbetar aktivt med ISP som ett gemensamt verktyg och de används av alla 
doktorander vid avdelningen som ett planerings- och resultatverktyg. Vi ser nu fram 
emot att integrera vårt arbete i den nya digitala e-ISP. Huvudhandledaren har ett 
stort ansvar för att bedöma av hur olika aktiviteter bidrar till måluppfyllelse, men 
det sker i nära dialog mellan doktoranden och handledargruppen. Alla ISP granskas 
av forskarutbildningsstudierektorerna vid IEI, som återkopplar och ber om 
förtydliganden när så behövs.  

För nyantagna forskarstuderande diskuteras ISP i grupp med forskar-
utbildningsstudierektorerna. De flesta forskarstuderande utformar sina fösta ISP 
vid ett seminarieliknande tillfälle tillsammans med sin handledare och någon av 
forskarutbildningsstudierektorerna. På så sätt anser vi att alla parter får en god 
introduktion i hanteringen av den nuvarande mallen och processen kring ISP. Då 
dessa mål finns bifogade till ISP-mallen så öppnas enkelt och ofta för diskussioner 
om vilka mål som berörs av olika aktiviteter.  
 

Mål avseende kunskap och förståelse av forskningsområdet 

För doktorsexamen uttrycks detta mål som: 
Mål 1 
att visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av forskningsområdet, och 
 

Mål 2 

att visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 
 

för licentiatexamen finns ett snarlikt första mål, som i HF uttrycks som:  
 
att 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.  
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Här är det således tydligt att den forskarstuderande i första steget ska utveckla 
kunskap och förståelse inom sitt forskningsområde och ämnet. Här ser vii första 
läget att arbetet med forskningsplanen, inkluderande tentativt syfte, frågor, teori 
och metodval samt en områdesöversikt bidrar till måluppfyllelsen. Då dessa planer 
presenteras och diskuteras i flera sammanhang övar den studerande på att uttrycka 
detta mot olika mottagare med olika vetenskapliga perspektiv och förhållningssätt. 
De flesta forskarstuderande presenterar dessa på avdelningens forsknings-
seminarium, inom ramen för IEI:s orienteringskurs (se länk ovan), vid vårt 
nationella metodseminarium samt ofta vid någon ämnesrelaterad konferens, tex 
Nordiska kommunforskarkonferensen. Därefter är dessa mål de som normalt varje 
handledning handlar om och diskuteras. Dessa mål är även centrala för val av 
kompletterande doktorandkurser, särskilt för att under senare del av 
forskarutbildningen nå specialistkompetens inom det egna området. 

Mot bakgrund av att ämnet statsvetenskap integreras i flera ämnen och andra 
forskningsmiljöer är det en utmaning att på avdelningen där vår forskarutbildning 
bedrivs kunna täcka alla de delar av statsvetenskaplig forskning som finns på LiU. 
Här finns dock fortfarande en stor potential att utveckla vår bredd för att de 
forskarstuderande ska kunna känna till, snarare än att kännedom i, vårt breda 
ämne. Genom att de flesta forskarstuderande även kontinuerligt deltar i våra 
grundutbildningskurser läser de in sig även på teoretiska perspektiv som ligger 
längre ifrån den egna specialistkunskapen.   

Att utveckla sin kunskap och förståelse för metoder och metodkunskap är 
centralt genom hela forskarutbildningen och något som kontinuerligt diskuteras 
och bäddas in i olika aktiviteter, inte minst genom att mötas i diskussioner kring val 
av metoder. Alla forskarstuderande har också gått flera metodkurser för att få den 
djupare kunskapen om de metoder de själva främst använder. Här har vårt 
medlemskap i den europeiska organisationen ECPR13 varit mycket viktig då de 
erbjuder flera statsvetenskapliga metodkurser som både ger bredd och djup.  

 
Illustrerande formuleringar kring dessa mål ur doktorandernas ISP är:  
 

• Genom kursdeltagande, avhandlingsarbete och kollegial dialog. (mål 2 dr) 
• Genom avhandlingsarbete inkluderande metoddiskussion. (mål 2 dr) 
• ECPR Summer School, Budapest v 31 (augusti) 2018. Metodkurs i kvalitativa 

analysinriktningar (mål 2 dr) 
• Statsvetenskapliga analysinriktningar, Örebro (mål 1 och 2 dr) 

 

 
 
 
13 https://ecpr.eu/events/EventTypeDetails.aspx?EventTypeID=5  

https://ecpr.eu/events/EventTypeDetails.aspx?EventTypeID=5
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Mål avseende färdighet och förmåga  

Under detta tema finns sex mål för doktorsexamen  
 

Mål 3 för doktorsexamen 

– visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar 
och situationer, 

 
Mål 4 för doktorsexamen  
– 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, 

Mål 5 för doktorsexamen  

– med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 
bidra till kunskapsutvecklingen, 

Mål 6 för doktorsexamen 

– 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, 

Mål 7 för doktorsexamen 

– visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

Mål 8 för doktorsexamen   

– visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och 
stödja andras lärande. 

 
För licetiatsexamen finns tre snarlika mål 
 

Mål 2 för licentiatexamen  
– 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, 
 
Mål 3 för licentiatexamen  
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– 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, och 
 
Mål 4 för licentiatexamen  
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 

 
För de första målen (mål 3 och 4 dr och mål 2 lic) så arbetar vi, som 

beskrivits ovan, med att doktoranderna självständigt men i dialog med handledare 
och forskargruppen får forma sitt forskningsområde. De får kontinuerligt på 
seminarier, konferenser och under kurser feedback på sina syften, frågeställningar, 
val av metoder och teorier (mål 6 dr). Här spelar särskilt halvtids- och 
slutseminarierna en viktig roll då de får en tydlig övning i vad som kommer vid 
disputationen (mål 5 för dr).  

Genom att de flesta doktorander även skriver sammanläggningsavhandlingar 
öppnas för fler möjligheter att presentera texter vid internationella konferenser och 
att få feed-back genom publiceringsprocessens peer-review system. Då tränas även 
doktoranderna i att formulera sin respons på kritik (mål 6 dr, mår 3 lic). Genom 
att vi med artikelformatet mer kan arbeta med samförfattande ges möjligheter att 
växa in i rollen av självständig forskare och att successivt ta ett allt större ansvar för 
hur en själv formulerar och presenterar såväl sina forskning och respons på den 
kritik som en möter. Samförfattandet använder vi för att ge dessa möjligheter att 
inkludera och engagera även andra lärare och biträdande handledare i att konkret 
bidra till utbildningen och samtidigt bygga på sina egna meriter. Här blir själva 
publiceringsprocessen en form av examination mot målet, genom att om det lyckas 
så har doktoranden kunnat formulera relevant respons på kritiken. Detta gör också 
att vi anser att de forskarstuderande i och med lic-examen kan visa att de klarar av 
att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt 
arbeta i annan kvalificerad verksamhet (mål 4 för lic). 

Alla forskarstuderande i ämnet har deltagit i någon, de flesta flera, internatio-
nella doktorandkurser. Alla har eller kommer under sin utbildning att presentera 
sin forskning i nordiska eller internationella sammanhang. Under rådande läge har 
ingen av de nu aktiva doktoranderna tillbringat någon längre tid vid ett utländskt 
lärosäte, men vi hoppas på att återigen kunna göra det. Här ger IEI:s 
internationaliserings stipendium goda möjligheter och även vår höga grad av 
externfinansiering bäddar för sådana möjligheter. Men vi ser en stor 
utvecklingspotential i att öka internationaliseringen.  

Med tanke på ämnets höga grad av externfinansiering för forskning och 
forskarutbildning är dessa mål delvis tillgodosedda genom de forskningsplaner och 
ansökningar om medel som föregått anställningen av en doktorand. På så sätt 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI / STATSSVETENSKAP 

2021-08-24  
DNR LiU-2020-03706 
KVALITTETSRAPPORT 

FORSKARUTBILDNINGEN 
I STATSVETENSKAP  

21(34) 
 
 

 
 
 
 
 
 

kommer doktoranderna oftast in i sammanhang av avgränsade områden, men inom 
vilka de ytterligare får fördjupa sina fokuseringar i samspel mellan teoretiska 
avgränsningar och empiriska överväganden. Men ju längre de studerande kommer i 
sin utbildning ju mer får de även vara aktiva att formulera och skriva forsknings-
ansökningar (mål 7 för dr), vilket i de flesta fall lett till att vi har fått möjligheter 
att anta de studerande vidare till senare delen av forskarutbildningen. Vi inkluderar 
de forskarstuderande i processerna att skriva ansökningar successivt så att de tidigt 
i processen mest får vara med och lyssna, läsa, bidra med forskningsöversikter och 
praktiska delar som exempelvis att hålla ordning på bilagor och LoI:s. När de 
kommit längre och har en tydligare egen idé får de beroende på omfattning och 
finansiär ta ett allt större eget ansvar i att formulera, skriva och hantera alla steg i 
en ansökan. Detta ser vi som mycket viktigt för att efter disputationen kunna vara 
en självständig (självfinansierande) forskare. Här igenom får de även insikt hur 
forskning inom vårt fält kan finanserias och hur viktigt olika typer av samarbeten 
är.  

Dessa mål kring färdigheter och förmågor utvecklas genom daglig interaktion i 
seminarier och i forskargruppen. Men under covids distansläge har det varit svårare 
att följa upp och synliggöra att och hur doktoranderna når dessa mål. Därför han 
nog mer instrumentell hantering utvecklats med mer kontroll och uppföljning, 
särskilt genom att vi kommit att revidera ISP mer frekvent.  

 
Illustrerande formuleringar kring dessa mål ur doktorandernas ISP är:  
 

• Genom deltagande i seminarier och konferenser såväl nationellt som internationellt. 
(mål 7 dr) 

• Genom deltagande på vetenskapliga konferenser och i andra jämförliga 
forum presentera och diskutera såväl egen som andras forskning. (mål 3 lic) 

• NOOS-seminariet (nätverket i offentlig organisation och styrning)
 Deltagit 2017, 2018 & 2019. (mål 6och 7 dr) 

Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

Under detta tema finns två mål för doktorsexamen  
 

Mål 9 för doktorsexamen   
– visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att 
göra forskningsetiska bedömningar, och 
 
Mål 10 för doktorsexamen   
– visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 
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Under detta tema finns tre mål för doktorsexamen  
 

Mål 5 för lic  
– visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
 
Mål 6 för lic  
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och 
 
Mål 7 för lic  
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling. 
 

Genom hela forskarutbildningen är träningen av värderingsförmågor och 
förhållningssätt centrala. Detta är särskilt viktigt i vårt ämne som anknyter till 
offentliga värden, demokrati, inkludering och andra samhällsfrågor. Därför skulle vi 
kunna säga att allt som görs under forskarutbildningen i ämnet är en slags 
socialisering i förståelsen av värderingar och förhållningssätt.  

De mer konkreta frågorna kring vetenskaplig redlighet och forskningsetiska 
bedömningar (mål 9 dr, mål 5 lic) lyfts fram redan i den inledande 
orienteringskursen på IEI. Därefter blir det en integrerad del i att vara delaktig att 
formulera forskningsfrågor, utforma konkreta studier, ansökan om forskningsmedel, 
presentera och publicera forskning. Det är frågor som adresseras och diskuteras, 
genomgående värderingsmässigt kanske inte alltid i konsensus. Det här är frågor och 
teman som vi sannolikt ägnat mindre uppmärksamhet under covid-perioden då 
digitala möten tenderar att bli mer instrumentella och mindre diskuterande.  

Genom att de flesta av våra externfinansierade projekt har en tydlig 
samhällsrelevans och förankring i samhällsutmaningar så tränas doktorander 
genomgående på att visa att och hur vetenskaplig kunskap och analyser kan och bör 
spela roll i samhället (mål 10 dr och mål 6 lic). Samtliga doktorander i ämnet 
har varit med och presenterat sin forskning för praktiker i olika sammanhang både 
skriftligt och muntligt. Exempel på sådana sammanhang är tex CKS kommundagar, 
presentationer på SKR, i kommuner, för regionens politiker och tjänstepersoner.  

På IEI har vi (haft) en kurs i samverkanskompetens som några doktorander 
deltagit i och som andra nu väntar på att få genomföra. Det är en kurs som tydligt 
relaterar till och adresserar dessa mål. Men i kursen Populärvetenskaplig 
framställning14 lyfts några av dessa teman och den har ett par av doktoranderna 

 
 
 
14 https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-
forskarutbildning/forskarutbildningskurser/popularvetenskaplig-framstallning?l=sv 
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genomfört (relaterar till mål 10 dr, mål 6 lic).  
 

Utvecklingsområden 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende säkerställande av måluppfyllelse har identifierats? Utvecklingsområden 
kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

 
Vad gäller måluppfyllelse i forskarutbildningen återkommer vi till de 

utvecklingsområden som diskuterat genomgående. Alla de utvecklingsområden som 
vi ser kring att konsolidera vår nu större miljö med mer kurser, tydlighet och lika 
behandling för doktorander, flera engagerade och integrerade lärare och handledare 
skulle allt bidra till än bättre måluppfyllelse. Särskilt skulle ett mer stabilt, 
kontinuerligt och bredare kursutbud inom forskarutbildningen ge, kanske inte alltid 
bättre, men mer lika och förutsägbart genomförande av forskarutbildningen.  

Därtill finns självklart en potential att stärka vår kvalitet genom att skapa än 
bättre kvalitet i all måluppfyllelse, typ publicering i bättre tidskrifter, bättre kvalitet 
i ansökningar som blir än mer framgångsrika och än bättre forskning.  

Även om vi har en god uppföljning av progression och poäng på individnivå i 
relation till ramar och avsatt tid och finansiering saknar vi det på gruppnivå, vilket 
vi kanske bör utveckla metoder för nu när gruppen är större. På likande sätt bör 
mer regelbunden utvärdering och reflektion ske mer strukturerat, här bör vi finna 
former för att låta andra än examinatorer och handledare hantera sådana 
diskussioner för att få doktoranderna att lättare lyfta det de vill utveckla. Vi arbetar 
idag mycket nära individen genom uppföljning i relation till ISP och den personliga 
situationen genom nära dialoger. Men här finns potential för andra sätt att möta 
måluppfyllelse mot den allmänna och de individuella studieplanerna, samt 
tidsåtgång.  

 

3.3 Jämställdhetsperspektiv 

Bedömningsgrund: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och 
förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.  

 
Opartiskhet och lika behandling är centrala teoretiska dimensioner i vårt ämne 

och något som kontinuerligt adresseras och kritiskt diskuteras i vår undervisning 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI / STATSSVETENSKAP 

2021-08-24  
DNR LiU-2020-03706 
KVALITTETSRAPPORT 

FORSKARUTBILDNINGEN 
I STATSVETENSKAP  

24(34) 
 
 

 
 
 
 
 
 

och forskning. Frågor kring lika villkor,15 lika behandling och diskriminerings-
grunder är inbäddat i alla våra analyser, även om inget av de nu pågående 
avhandlings-projekten kan sägas ha en explicit genusanalys i sitt ramverk.  

I de kurser som doktoranderna deltar i så är inkludering och likabehandling 
frågor som bemöts och diskuteras ur flera olika teman. Särskilt i kurser kring 
politisk teori och olika analysinriktningar så framkommer detta som en 
grundläggande dimension. Att förstå hur kön, etnicitet, ålder, bostadsort och andra 
socio-ekonomiska faktorer påverkar så väl aktörer som strukturer kring politiska 
beslut och offentlig förvaltning är en integrerad del i alla analyser.  

Mer explicit har jämställdhet och lika behandlingsfrågor kommit till uttryck i 
Öhrvalls avhandling (2018), i Kaharevics pågående avhandlingsarbete kring digital 
inkludering i förorter/utanförskapsområden är genus en av de socio-ekonomiska 
faktorer kring inkludering som diskuteras. I de projekt som kretsar kring digital 
inkludering (Iacobaeus) och politiskt ledarskap (Carlsson) är genus en dimension 
som används som analysenhet.  

Frågor kring förklaringsfaktorer som genus och andra likabehandlingsaspekter 
diskuteras återkommande vid seminarier både internt och vid nationella och 
internationella konferenser. På så sätt möter de forskarstuderande dessa teman och 
ställs inför att beakta dem i sina analyser. Men vi har ingen systematisk uppföljning 
för att garantera att dessa perspektiv hanteras.  

Vad gäller jämställdhetsaspekter bland handledare och forskare i ämnet så har vi 
för närvarande en helt jämn fördelning med fyra kvinnor och fyra män bland de 
forskarstuderande. Bland huvudhandledarna däremot är det också jämt till antalet 
med två män och två kvinnor som är handledare. Men det blir mindre jämt när det 
kommer till andel handledaruppdrag då professor Wihlborg (kvinna) är huvud 
handledare för fem forskarstuderande, och övriga som är biträdande professorer 
och docenter är huvudhandledare för en forskarstuderande var. Balansen här såldes 
att 75% (6) av doktoranderna har en kvinna som huvudhanledare och 25% (2) har 
en man i den rollen.  

I samband med rekrytering av forskarstuderande och biträdande handledare 
diskuteras kön för att sträva mot jämställdhet vid sidan av ämneskompetenser. För 
val av huvudhandledare handlar det i hög grad om att huvudhandledaren normalt 
är projektledare för de projekt som finansierar utbildning för doktoranden. Till 

 
 
 
15 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. 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI / STATSSVETENSKAP 

2021-08-24  
DNR LiU-2020-03706 
KVALITTETSRAPPORT 

FORSKARUTBILDNINGEN 
I STATSVETENSKAP  

25(34) 
 
 

 
 
 
 
 
 

hösten 2021 kommer Persson att vara huvudhandledare för en forskarstuderande 
inom ett nytt projekt med finansiering från Formas, vilket kommer ge något bättre 
balans bland huvudhandledarna.  

Vid slutseminarier, disputationer och lic/halvtidsseminarier beaktas 
jämställdhetsaspekter genom att vi försöker få både män och kvinnor som 
opponenter, medläsare och i andra roller. Till avdelningens forskningsseminarier 
strävar vi efter att ge röst åt både män och kvinnor i vårt ämne.  

Frågor kring jämställdhet engagerar statsvetare på många sätt. I vår nationella 
ämnesförening Statsvetenskapliga förbundet har flera översikter och analyser 
genomförts kring jämställdhet i ämnet både vad gäller forskarstuderande, lärare 
och professorer i en nationell kartläggning.16 Tidigare har frågan även bland annat 
kopplats till kvalitet i forskning och lyfts i vår tidskrift Statsvetenskaplig Tidskrift.17  
 

Utvecklingsområden avseende jämställdhet/lika villkor 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
jämställdhet/lika villkor identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 

 
Vi ser att det är mycket viktigt att upprätthålla diskussioner kring jämställdhet 

och lika villkor i vårt ämne och se till att forskningen på ett integrerat och förankrat 
sätt belyser dessa. Därför kommer vi fortsatt att beakta jämställdhet och lika villkor 
både i innehåll och former för vår forskarutbildning.  

Vi kommer fortsatt att sträva efter jämn rekrytering av forskarstuderande och 
där även skapa mer etnisk mångfald. För att även få in fler handledare som 
representerar olika grupper kommer vi fortsatt att uppmuntra alla att söka 
forskningsmedel för att få möjligheter att anta forskarstuderande. En aspekt vi inte 
direkt uppmärksammat ännu, men kommer att belysa, är att se till val av 
kurslitteratur både allmän och specifikt inom olika områden för att få med texter 
skrivna av såväl män som kvinnor och än mer med olika perspektiv.  

 
 
 
16 Folke, Olle, Hagevi, Magnus, & Solevid, Maria (2017). Statsvetenskapliga förbundets 
jämställdhetskartläggning 2016. 
https://swepsa.org/onewebmedia/SWEPSA%20J%C3%A4mst%C3%A4lldhetskartl%C3
%A4ggning%202016.pdf 
17 Stensöta Olofsdotter, Helena (2008) Jämstäldhet och kvalitet. 
https://journals.lub.lu.se/st/article/view/8114/7167 
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3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömningsgrund: Utbildningens innehåll, utformning och genomförande och 
examination följs systematiskt upp, resultaten av uppföljningen omsätts vid behov 
i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter; 
Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad 
studietid. 
 

Så som klargjorts ovan så följer vår forskarutbildning en tydlig ambition att nå 
progression och vi har regelbundet seminarier där de studerande presenterar 
manus som de arbetar med. Dessa följer självklart den fas i arbetet där de är.  

De första texterna som presenteras är dels avhandlings-PM (Thesis proposal, 
TP), kurspapper och tidiga empiriska mer beskrivande texter. Vad som läggs fram 
beror lite på hur den enskildes forskningsprocess ser ut och vilka möjligheter till 
kurser eller liknande som finns för tillfället. Men det finns en systematik i 
återkoppling och stöd för den studerande. Vid IEI ges en övergripande kurs som 
heter ”Orientering i forskningsmetoder” som alla våra doktorander tagit. Inom 
denna kurs ges flera möjligheter att arbeta fram sitt TP och få återkoppling ur flera 
perspektiv. Därtill har vi flera tillfällen på avdelningen och vid vår nationella 
konferens presenterar de flesta av dem motsvarande texter.  

Vår ISP-mall på IEI ger ett gott stöd för de forskarstuderande att följa upp, få 
återkopplingar och göra justeringar av planer. För de flesta forskarstuderande 
diskuteras ISP explicit en gång per termin med hela handledarteamet, men det är 
inte ovanligt att vi även däremellan återkommer till diskussioner med hänvisning 
till vad vi tidigare skrivit i ISP:n. Det är särskilt bra att vi i ISP har avsnitt som rör 
planering på kort och lång sikt för att på så sätt kunna synliggöra vart de är på väg 
och vad vi gör nu. I dessa diskussioner under handledningssamtal återkommer vi 
ofta till målen för forskarutbildningen, som stöd för att visa på progression och att 
lära sig olika saker.  

När vi tillsammans identifierar avvikelser från planen, kan det ibland förklaras 
av händelser utanför vår kontroll som tex att kurser ställts in, paper som inte 
antagits. En annan vanlig orsak till avvikelser är att doktoranden tillsammans med 
handledaren prioriterat om, tex när det ges möjligheter att gå en kurs, när empiriskt 
arbete görs på andra sätt, när vi ska söka medel genom en utlysning som öppnats. 
Men det händer självklart också att de studerande inte levererar enligt våra 
överenskommelser och då är vanligtvis den första åtgärden att identifiera detta för 
att skapa en gemensam bild av vad som inte har gjorts och att det är en avvikelse. 
Därefter behöver ofta den forskarstuderande stöd att kunna fokusera, vilket vi 
normalt gör genom mer detaljerad vägledning, tätare avstämningar (ibland 
dagligen) med mindre arbetsuppgifter däremellan.  
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Utvecklingsområden avseende uppföljning, åtgärder och återkoppling 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys framgår det att vi i hög grad gör 
uppföljning, åtgärder och återkoppling på individnivå. Även här finns, som ovan 
diskuterats, en potential att skapa mer enhetliga och gruppbaserade uppföljningar.  

Om vi kommer att ge kurser på mer regelbunden basis kommer även utvärdering 
och uppföljning att kunna struktureras mer. Vi bör sannolikt också har mer tydliga 
sätt att följa upp ISP, idag granskas de av FUS som inte har kännedom om den 
enskilda processen. 

 

4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömningsgrunder: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med 
att utveckla utbildningens innehåll och genomförande; Utbildningen säkerställer 
en god fysisk psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

 
Denna text har i sin helhet utformats av forskarutbildningsstudierektor docent 
Roger Bandick.  

 
Utvärdering statsvetenskap -summering av doktorandernas utsagor  
 
• Hur upplevs forskarutbildningen inom statsvetenskap generellt? 

(Öppen fråga som gick laget runt) 
Samtliga doktorander som deltog på mötet anser att det är en spännande miljö 

och arbetsplats att vara vid. Doktoranderna upplever att de är på en arbetsplats där 
man brinner för vad man gör och samtliga trivs generellt bra som doktorander inom 
statsvetenskap.  

Doktoranderna anser dock att det ibland är oklart vad som gäller, både gällande 
vilka förväntningar som finns på doktorander och handledare samt kring formalia 
eller det rent organisatoriska. Man saknar en struktur som håller ihop allting i sitt 
sammanhang. Man saknar gemensamma beröringspunkter bland doktoranderna, 
både strukturellt och kulturellt, men även inom avdelningen, där doktoranderna nu 
utgör en stor del av medlemmarna. Doktoranderna upplever inte att 
forskarutbildningen är riktigt förankrad i avdelningen, den har inte samma 
struktur.  

Gemensamma rutiner, formella strukturer samt förväntningar inom 
forskarutbildningen är otydligt, anser doktoranderna. Majoriteten av 
doktoranderna saknar även känslan av att vara en del av avdelningen, att de kan 
påverka saker och ting, de upplever att det finns en tröghet i kapaciteten att 
genomföra förändringar inom forskarutbildningen.  
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Doktoranderna anser att rent organisatoriskt saknar forskarutbildningen inom 
statsvetenskap den struktur som gör att doktoranderna kan känna sig trygga med 
att veta vad som gäller. De saknar den gemensamma grundbulten, dem minsta 
gemensamma nämnaren inom forskarutbildningen som sådan, som man 
gemensamt kan samlas kring.   

Det snabbt ökande antalet doktorander vid avdelningen menar doktoranderna 
har gjort att de upplever en slags växtvärk, forskarutbildningen har blivit svårt för 
en person att hantera ensam, då det är samma person som är handledare till de 
flesta doktorander samt är avdelningschef. Forskarutbildningens organisation 
upplevs även vara sårbart i och med detta. Det föreslås att fler uppgifter inom 
forskarutbildningen kan delegeras till andra seniora forskare/forskningsledare 
inom avdelningen och på så vis kanske lite tydligare förankra forskarutbildningen 
inom avdelningen för statsvetenskap, få in lite fler perspektiv samt jobba för att 
skapa en tydligare struktur och gemensam anda inom forskarutbildningen. Dela 
perspektiv och nyanser. Detta har doktoranderna framfört tidigare i olika 
möteskonstellationer, men de upplever att det inte blivit något av det.   

 
• På vilket sätt och i vilka sammanhang anser du att 

doktoranderna ges möjlighet att utöva inflytande i arbetet med 
att utveckla forskarutbildningens innehåll, beredning och 
genomförande? 

• På vilket sätt och omfattning anser du att doktoranderna ges 
möjlighet att återföra sina synpunkter på forskarutbildningen? 

 Doktoranderna känner ett stöd av varandra som doktorander, så bristen på 
strukturellt stöd har de försökt kompensera för själva med kollegialt stöd.  

Rent formellt har doktoranderna fått många tillfällen att ta upp synpunkter, på 
avdelningsmöten etc, samt att det de tagit upp har lett till en diskussion, men de 
upplever inte att det hänt något efteråt. Det har inte blivit några konsekvenser av 
det de uttryckt. Det upplevs tungrott vad gäller att få igenom några förändringar 
inom forskarutbildningen, och doktoranderna upplever då inte att de har så stor 
inflytande i praktiken.  

Detta tänker doktoranderna kan handla om att det de uttryckt blivit en 
prioriteringsfråga, att det kanske inte hinns med då det i princip är endast en 
person som hanterar samtliga dessa ärenden inom forskarutbildningen.  

Majoriteten av doktoranderna upplever frustration över att andra seniora 
forskare inte oftare bjuds in att genomföra förändringar eller hantera frågor som 
kommit upp inom forskarutbildningen.  

Exempel på frågor som doktoranderna tidigare lyft fram för att försöka påverka: 
De har efterlyst ett tydligare gemensamt gränssnitt vad gäller riktlinjer inom 

forskarutbildningen, till exempel vad som gäller för kurser och kurspoäng. Vad 
gäller för att något ska räknas som en kurs eller vad kan man få kurspoäng för? 
Vilka ramar ska man hålla sig inom? Det tar mycket av doktorandernas tid att hitta 
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kurser som är relevanta samt söka information om vad som gäller för dem vad 
gäller kurspoäng.  

Ytterligare en synpunkt som doktoranderna tidigare har uttryck är kring 
kurskravet på 90 hp, dock har de inte fått någon återkoppling om detta.  

 
• På vilket sätt anser du att forskarutbildningsmiljön arbetar för 

att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö? 
 
Doktoranderna upplever att deras handledare är mån om hur de mår, och de 

upplever ett genuint och välvilligt engagemang från handledaren och inom 
statsvetenskap. De upplever även att det varit lyhört kring deras önskemål om hur 
rumsfördelningen ska vara.  

Dock lyfts även här fram de organisatoriska frågorna, det upplevs rörigt.  
 
• Hur ser ni på fördelningen anställd och student. Uppgifter för 

institutionstjänstgöringen? Får bestämma själva? 
 
Doktoranderna upplever att de har stor kontroll över den undervisning de tar på 

sig, att de har möjlighet att styra vilka moment som passar deras kunskap och 
intresse. Dock är undervisning något som förutsätts, det är givet att man ska 
undervisa sina 20%. Inte en fråga OM man ska undervisa under sina 20% 
institutionstjänstgöring, utan snarare VAD.  

 
• Känner ni att institutionstjänstgöringen bidrar till er forskning? 

Mer än att man får tiden?  
Här uttrycks något olika tankar. Vissa doktorander menar att de anser det vara 

väldigt givande och har lyckats i sin undervisning att baka in sin forskning. Det gör 
att de upplever att det bidrar till deras forskning och för dem närmare övriga 
anställda på avdelningen. Medan andra doktorander upplever att det inte bidrar till 
deras forskning mer än att ”få det femte året”.  

• Forskningsmiljöaspekten, hur ser det ut med seminarier, är de 
obligatoriska och frekventa? Finns input från utsidan? 

 
Doktoranderna upplever inte så stark gemensam forskningsidentitet inom 

statsvetenskap. Forskningsseminarierna uppskattas men man saknar något mer 
avdelningsspecifikt då seminarierna numera mest handlar om inbjudna enskilda 
forskare som presenterar sin forskning. Doktoranderna efterlyser att återinföra de 
tidigare seminarieformerna, då man kunde lägga fram sina egna texter och få 
feedback. De efterlyser även att kanske skapa mer av ett lektorskollegium där man 
kunde diskutera forskningsidentiteten för avdelningen.  
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• På vilket sätt anser du att forskarutbildningsmiljön arbetar med 
att följa upp och återkopplar eventuella åtgärder angående den 
psykosociala arbetsmiljön till berörda parter? 

 
Doktoranderna känner att de kan vända sig till handledaren om det skulle vara 

något. Men upplever inte att det finns någon klar rutin för hur säkerställa den 
psykosociala arbetsmiljön. Doktoranderna diskuterar kring huruvida detta skulle 
vara en fråga för institutionen, ett särskilt spår inom forskarutbildningen.  

Doktoranderna efterlyser att mer information skickas ut regelbundet, kring var 
man kan vända sig om man mår dåligt eller vem man ska vända sig till för olika 
frågor.  

 
• Vilka möjligheter och utmaningar anser du finnas inom 

forskarutbildningsmiljön vad gäller struktur, kultur och process? 
Mer specifikt, i vilken mån och på vilket sätt anser du att det 
finns organiserade (strukturella) möjligheter att få inflytande via 
olika arenor, om forskarutbildningsmiljön har en kultur i 
gruppen att skapa möjligheter till inflytande i formella eller 
informella möten och dialoger eller om det finns processer för att 
stödja inflytande. 

 
Här återkommer doktoranderna till det som tidigare i viss mån diskuterats, 

kring svårigheten i att det tillkommit många doktorander till avdelningen och att 
det då blir för mycket för en ensam person att hantera. Den som är handledare för 
de flesta av doktoranderna inom statsvetenskap är på samma gång även deras 
avdelningschef, vilket leder till att perspektivet för handledaren blir detsamma som 
perspektivet för hela forskarutbildningsmiljön. Majoriteten av doktoranderna 
upplever sig vara som separata öar, och inte alltid delaktiga i förändringar inom 
avdelningen, då deras förslag och synpunkter inte resulterat i några förändringar. 

Doktoranderna välkomnar att fler seniora forskare bjuds in att hantera olika 
frågor inom forskarutbildningen och avdelningen. Då blandas fler perspektiv in och 
möjligheten att gå mer på djupet i olika frågor som rör doktorander ökar. Det skulle 
även bygga broar mellan doktoranderna och övriga kollegor på avdelningen genom 
att hitta den minsta gemensamma nämnaren för forskarutbildningen och 
avdelningen. Samt att doktorandernas idéer kan tas till vara och bidra till 
avdelningen och forskarutbildningen. Bygga på grundfundamentet för vad 
avdelningen och forskarutbildningen står för och innebär, samt hur de styrs och 
leds.  
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5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömningsgrund: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att 
den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i 
arbetslivet, både inom och utanför akademin.  
 
Vår forskarutbildning har ett tydligt framåtsyftade fokus och genom vårt arbete med 
ISP-mallens fokus på både kort och lång sikt ges goda möjligheter för de 
forskarstuderande att kontinuerligt tala om vart de är på väg och vad de ser framför 
sig efter avslutad utbildning. Men trots dessa återkommande diskussioner, är det 
inte på något sätt enkla frågor för de studerande.  

Vårt ämnes karaktär gör att vi ofta deltar i olika former av samverkans-
sammanhang och vi som lärare strävar då efter att inkludera de forskarstuderande 
på olika sätt. Då de alla gör empiriska studier i organisationer och verksamheter 
som vi kan samarbeta med tränas de genom sitt eget arbete i att möta 
samverkansparter och utveckla kommunikativa förmågor som passar dessa 
sammanhang. Det kan handla om många olika saker. Att vara med i diskussioner 
med samverkansparter kan vara att föra ut och presentera våra resultat och 
analyser, men det handlar också ofta om att öppna för dialoger som både handlar 
om att resonera om och identifiera nya forskningsfrågor och projekt. Flera av dem 
har deltagit i olika former av presentationer för myndigheter och organisationer, 
talat med aktörer om möjligheter att bidra till projektansökningar som medsökande 
eller medlemmar i referensgrupper. Dessa kompetenser ser vi som mycket viktiga 
för de forskarstuderandes kontakter med arbetslivet och fortsatta möjligheter att 
etablera egen forskning och/eller hitta anställningar i dessa organisationer. 
Sammantaget visar denna samhällsförankring på möjligheter framåt efter 
forskarutbildningen. Men vi ägnar även tid för att diskutera och försöka förstå och 
förklara variationer och flexibilitet i dessa möten kring samverkan som inte alltid är 
enkla att förstå. Det ger en god grund för att bygga nätverk inom vilka 
doktoranderna fortsätter sin egen forskning och eller får anställningar i andra 
projekt och verksamheter.  

Vi strävar även efter att visa de forskarstuderade på olika vägar efter 
disputationen genom att bjuda in till samtal och möten med alumner. De som finns 
kvar i vår miljö på LiU finns idag både på IEI och IKOS och där finns nära 
vardagliga samtal som ofta lyfter doktorandernas synsätt och ger viktiga 
sammanhang att kunna se framåt. Vi skapar även kontakter med dem som idag 
finns vid andra lärosäten och organisationer.  

Då institutionstjänstgöring är viktigt för meritering för den som avser att stanna 
i akademin strävar vi efter att alla doktorander erbjuds detta. Dock undantas idag 
den som har egen finansiering, doktorander som har varit anställda på 50% har haft 
mycket begränsad eller oftast ingen institutionstjänstgöring för att upprätthålla 
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tillräcklig studietakt. Planeringen av institutionstjänstgöring sker i samråd mellan 
huvudhandledare, studierektor och den forskarstuderande. Vi har en strategi att de 
forskastuderande börjar med enklare undervisningsuppgifter som seminarier och 
tentarättning för att växa in i och under de sista åren även har föreläsningar och 
handleder någon kandidatuppsats tillsammans med en senior lärare. 
Doktoranderna har även andra former av institutionstjänst som att stödja 
organisation och genomförande av våra externa utbildningsuppdrag, arrangera 
konferenser och möten samt andra uppdrag utanför avdelningen 
(studentövermarsalk).  

All institutionstjänst redovisas detaljerat i ISP och följs upp. Ambitionen är att 
alla forskarstuderande ska få tid, ca en termin, utan institutionstjänst när de 
närmar sig disputationen.  

Utvecklingsområden arbetslivsperspektivet och samverkan 
Det är viktigt att fortsatt upprätthålla goda kontakter med omvärlden genom 

samverkan, dels för att vårt ämne är sådant, dels för att stötta doktorandernas 
möjligheter att hitta vidare ut i olika organisationer efter disputationen. Vi behöver 
bredda våra kompetenser och nätverk för att minska sårbarheten kring samverkan. 
Om en person nu lämnar verksamheten så riskerar många kontakter och nätverk 
vara knutna till den personen.  

Det vore bra att än mer koppla in alumner och andra som stöd för forskar-
studerande. Vi har talat om möjligheterna att ha externa mentorer, men det har inte 
blivit av. Vi har även försökt bjuda in alumner till några träffar, men det har inte 
praktiskt blivit av. Det här är aktiviteter som vi fortsatt kan jobba vidare med.  

6 Hållbarbarhetsperspektiv 

Bedömningsgrund: Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i forskarutbildningens 
innehåll, utformning och genomförande.18  
 
Ämnet statsvetenskap handlar om staters roller i utvecklingen av samhällen och 
fokuserar därmed på politiska och förhoppningsvis demokratiska processer, vilka 
studeras och analyseras med teorier kring deltagande, makt och institutioner. På så 
sätt är den globala och lokala utvecklingen mot mer hållbara samhällen en central 
komponent i våra studier både empiriskt och teoretiskt. Genom att delta i 

 
 
 
18 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]). 
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forskarutbildningen i Statsvetenskap och bidra till våra grundutbildnings-uppdrag 
så möter de studerande på flera olika sätt frågor kring hållbarhetsperspektiv, så som 
kan samlas i politisk styrning av och samhällets organisering för att stödja hållbar 
utveckling.  

För att exemplifiera och strukturera på vilka sätt detta kan ske utgår vi här från 
FN:s 17 hållbarhets mål. Den övergripande karaktären på vårt ämne kan sägas 
grundas i mål 16 fredliga och inkluderande samhällen, således diskuterar och 
hanterar alla våra forskarstuderande detta mål mer eller mindre direkt i både kurser 
och sitt eget avhandlingsarbete. Då flera av doktoranderna arbetar med frågor kring 
hållbar lokal och regional utveckling, relaterar de till mål som mål 11 om hållbara 
städer och samhällen, men även frågor som i ett svenskt sammanhang kan sägas 
relatera till mål 1 om minskad fattigdom, då hållbarhet på landsbygd och i 
utanförskapsområden också handlar om att få den enskildes ekonomiska och 
sociala resurser att växa för att ta sig ur en relativ fattigdom. Några andra teman 
som explicit kopplar till de globala målen är studier av energipolitik (mål 7 Hållbar 
energi för alla), digitalisering i skola och på bibliotek (mål 4 God utbildning) och 
styrning i hälso- och sjukvården (mål 3 God Hälsa och välbefinnande). 

På så sätt har vi god måluppfyllelse kring hur vi hanterar hållbarhet som ett 
studieobjekt eller innehåll i utbildningen. Däremot uppdraget att skapa hållbara 
processer kring år forskarutbildning vad gäller form och genomförande är dock 
något svårare att säga att vi har klarat av. Men här anser vi inte att vi är sämre än 
andra. Vi arbetar självklart mot mål kring jämställdhet, så som det har diskuterats 
ovan i denna rapport. Men hållbara studier och arbetsliv är så mycket mer och här 
finns potential att hitta mer hållbara sätt att bygga kunskaper, färdigheter och 
förmågor.  

Forskarutbildningen kan delvis ses som en investering av de enskilde såväl som 
lärosätet och därtill även den svenska utbildningssektorn för ett långt hållbart 
arbetsliv med hög kompetens och goda resurser som ger goda konkurrensfördelar 
på arbetsmarknaden. Då kanske en kortare period av livet kan ses som 
sammanhang där lite annorlunda och för tillfället mindre hållbara villkor 
accepteras. Det talar vi kontinuerligt i gruppen av doktorander och handledare, om 
kraven på prestationer, så väl enskilda som i grupp (samförfattande och 
ansökningar om forskningsfinansiering). Det finns en stor osäkerhet inte minst som 
grundar sig på jämförelser och additionsstress. Det ger inte sällan oro och kan 
upplevas som osäkerhet kring hållbarheten i det egna arbetet. Genom att artikulera 
detta i såväl enskild handledning som i gruppen så ger vi de forskarstuderande 
verktyg att skapa mer hållbarhet i sitt arbetsliv.  

Vi strävar även efter att nyttja möjligheten till förordnanden på två år då det är 
kompatibelt med den enskildes utbildning. Vi diskuterar även regelbundet 
upplevelser av att utsättas för granskningar och review, vilket inte för alla i första 
läget ses som ett hållbart sätt att skapa kunskap. Men här handlar det om att göra 
det egna arbetet så hållbart som möjligt i delvis ohållbara strukturer. Några av de 
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forskarstuderande har fått stöd av företagshälsovården för individuell coaching, i 
princip alla tar del av företagshälsovårdens tre-stegs program för doktorander.  
 

Utvecklingsområden hållbarhet i forskning och arbetssituation 
Vi kommer självklart att fortsatt arbeta med och utveckla vår forskning kring hållbara 
processer och bidra med kunskap på olika sätt för att bygga ett alltmer hållbart 
samhälle. Vi ser fram emot att göra det än mer integrerat och vill peka på fyra linjer 
som vi kan skönja i nuläget.  

För det första att fler doktorander ska ta den fakultetsövergripande kursen kring 
hållbar utveckling som Didacticum erbjuder. I dagsläget har en doktorand fullföljt 
denna kurs. För det andra att vi ska få mer forskningsfinansiering som än tydligare 
ger oss möjligheter att arbeta med forskning kring dessa teman och utrymme att 
artikulera det genom att samla och utveckla innehållet i vår forskning i denna linje. 
För det tredje vill vi utveckla och vårda tydligare och mer stabila nätverk med andra 
forskarutbildningsmiljöer, som nämnts ovan, för att bättre kunna utbilda och forska 
kring hållbar utveckling. För det fjärde, som ett arbetssätt inom de tre ovanstående 
ambitionerna, vill vi arbeta för mer hållbara dagliga arbetsprocesser för de 
forskarstuderande där de kan känna trygghet att växa, konstruktivt lär sig hantera 
kritik och förstå forskningens strukturer och sammanhang.  
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