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Förord 

Följande kvalitetsrapport har sammanställts vid Avdelningen för socialt arbete (Avdelningen), 
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Rapporten har sammanställts av forskarutbildningsansvarig 
Anna Lundberg och arbetet med den har involverat doktorander, post doktorer, studierektorer och 
forskarutbildningsstudierektor. Arbetet har skett i nära samråd med Magnus Dahlstedt som är 
forskarutbildningsansvarig för socialt arbete. Planering för och utkast till rapporten har diskuterats vid 
två möten i Handledarkollegiet (HLK) för forskarutbildningarna vid Avdelningen, vid möten i 
doktorandgruppen, samt vid personalmöte. Liselotte Boström har bidragit med underlag om externa 
forskningsbidrag. För att öka läsvänligheten har vi avlägsnat de instruktioner och kriterier som 
förekommer i mallen. De avsnitt i rapporten som gäller välfärdsrättens forskarutbildning och 
forskarutbildningen i socialt arbetet, är i stora delar lika.  

Som bilagor till rapporten vidläggs  

1. Tabeller. 
2. Rutiner för forskarutbildningarna i Socialt arbete och Välfärdsrätt, framtagen inom HLK 

(Rutiner).  
3. Översikt över externa projektmedel, framtagen i samarbete med Liselott Boström. 

 
 

Anna Lundberg, 29 september 2021 
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1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 
Forskarutbildningsämne: Välfärdsrätt (Welfare law) 
SCB-kod: 50101  
Examensbenämning: filosofie doktorsexamen eller juris doktorsexamen/filosofie licentiatexamen eller 
juris licentiatexamen. 
 
Nyckeltal  
Se tabell 1.  
 
Länk till allmän studieplan  
https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-valfardsratt 

 
Forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och avgränsning 
Forskarutbildningen i välfärdsrätt syftar till att den studerande ska avlägga doktorsexamen eller, som en 
etappavgång från utbildningen, licentiatexamen. Målen för forskarutbildningen i välfärdsrätt utgörs 
såväl av för denna utbildning specifika mål som de för svensk forskarutbildning gemensamma allmänna 
examensmålen. De specifika utbildningsmålen innebär att forskarutbildningen i välfärdsrätt är inriktad 
på rättens innehåll och funktion för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för 
grundläggande värden såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering samt den enskildes integritet. 
Ämnesområdet är inte begränsat till ett specifikt rättsområde. Centralt i ämnet är förståelsen av 
nationell och internationell rätt samt deras växelverkan och frågor om rättens innehåll och konsekvenser 
för samhälle och individ. Särskilt betonas förståelsen av välfärdsrätten som instrument för att skapa eller 
upprätthålla välfärd för enskilda såväl som för olika grupper i samhället å ena sidan, och som ett 
beslutsinstrument i enskilda ärenden å den andra. Vidare ska utbildningen främja kritiska 
tvärvetenskapliga angreppssätt och användningen av varierade teorier och metoder. Detta innebär att 
välfärdsrättens teoretiska grund är i rättsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 
Forskningsmetoder hämtas från samtliga dessa vetenskapsfält. Efter avslutad utbildning ska den 
forskarstuderande vara väl förberedd för fortsatt vetenskaplig verksamhet. Detta innefattar även 
förmåga att presentera och sprida forskningsresultat inom och utanför akademin.  

Forskarutbildningen i välfärdsrätt vid Linköpings universitet (LiU) är relativt sett ovanlig. På de 
flesta andra lärosäten erbjuds forskarutbildning i välfärdsrätt vanligen i rättsvetenskapliga 
(socialrättsliga) miljöer. LiU:s forskarutbildning däremot söker systematiskt kombinera studier av rättslig 
reglering av välfärd med andra fält såsom migration och socialt arbete. Vår forskning och utbildning 
utmärker sig också genom att den strävar efter att tillämpa ett kritiskt reflexivt förhållningssätt till den 
idé- och begreppsbildning som söker greppa sammansatta fenomen som välfärd, rättigheter, mångfald 
och mobilitet. Vidare kännetecknas välfärdsrätt av att vi bedriver flera samarbetsprojekt med 
civilsamhället. HLK för forskarutbildningarna i socialt arbete och välfärdsrätt ser denna profil som en 
styrka, som vi kontinuerligt söker utveckla. Detta sker genom att utveckla och förnya 
forskarutbildningskurser, genom en aktiv utåtriktad seminarieverksamhet och ett kontinuerligt 
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samarbete med utbildningar på andra lärosäten, inom rättssociologi (LU) och juridik (Karlstads, 
Göteborgs och Örebro universitet). En av forskarutbildningens styrkor är att vi har ett brett kontaktnät 
som ger möjligheter för doktorander att nå ut med sin forskning och förankra den i samhället. Två av 
doktoranderna i välfärdsrätt är kommissionärer i det gränsöverskridande samarbetet Asylkommissionen, 
vilket utgör ett sådant bredare forum. Inom ämnet finns även en livlig verksamhet vad gäller 
projektansökningar. Vi uppfattar en stor och växande samhällelig efterfrågan på studier av det slag som 
våra forskarstuderande utvecklar.  

2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens  

Tre forskare vid IKOS är för närvarande aktiva som handledare i forskarutbildningen i välfärdsrätt. Se 
tabell 2.  
 
Handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens i förhållande till 
utbildningens behov.  
Forskarutbildningen i välfärdsrätt har tillgång till pedagogiskt välmeriterade och vetenskapligt 
framgångsrika handledare. Handledarna är forskningsmässigt mycket aktiva och kan därför erbjuda de 
forskarstuderande inblick i pågående projekt och aktiva forskarnätverk samt ge precisa och aktuella råd 
till doktorander om publicering, konferensmedverkan, undervisningsåtaganden och samverkansuppdrag.  

HLK vid Avdelningen för socialt arbete fyller idag inte det befintliga behovet att ge såväl 
obligatoriska som valbara forskarutbildningskurser inom ämnet välfärdsrätt, detta på grund av att 
forskningsmiljön är liten. Därför har vi ett utvecklat samarbete, det så kallade KÖL-samarbetet, med 
forskarutbildningar vid Karlstads och Örebro universitet. Ett samarbete pågår även med Göteborgs och 
Lunds universitet. Vi samarbetar även med REMESO:s forskare och har erbjudit den för doktoranderna 
gemensamma doktorandkursen ”Migration and the Law” våren 2021.  

Handledarna inom kollegiet har handledaruppdrag vid andra lärosäten, liksom de får 
återkommande förfrågningar om att agera som opponent, i betygsnämnd eller som kommentatorer vid 
andra delar av LiU och vid andra lärosäten. Detta vittnar om ett högt förtroende för den kompetens som 
finns inom välfärdsrätt samt socialt arbete. 
 
Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den aktuella forskarutbildningen?  
Samtliga aktiva handledare har genomgått handledarutbildning utom en som gör det hösten 2021. De 
har mycket omfattande erfarenhet av undervisning och handledning på samtliga nivåer – kandidat, 
master och doktor. Yngre kolleger erbjuds möjlighet att genomgå LiU:s handledarutbildning och har 
omfattande erfarenhet av undervisning och handledning på kandidat och mastersnivå. 
 
Handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt forska, följa utvecklingen och 
vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom det egna ämnesområdet.  
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De handledare och lärare som finns i forskningsmiljön är framgångsrika när det gäller att skaffa externa 
anslag. Fakultetsanslaget används huvudsakligen för att finansiera professorer och doktorander. 
Lektorer är beroende av externa anslag för att få forskningstid. Samtliga handledare har i nuläget, via 
fakultetsanslag eller extern finansiering, anslag som gör det möjligt att bedriva egen forskning. Genom 
dessa anslag kan handledarna följa utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom 
ämnesområdet. För att sådan finansiering ska kunna bibehållas krävs fortsatt aktivt arbete med att söka 
externa forskningsmedel. För att skapa förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt ansökningsarbete 
stimuleras handledare, lärare och doktorander att söka externa anslag och erbjuds kollegialt stöd när det 
gäller att utarbeta och utveckla ansökningar, inte minst genom anordnande av särskilda 
ansökningsseminarier. I mindre omfattning används därtill fakultetsanslaget för att stödja lärare att söka 
forskningsmedel samt presentera sin forskning på konferenser. Givet betydelsen av framgångsrikt 
sökande av externa medel föreligger dock på sikt en möjlig risk för att handledares och lärares 
möjligheter att bedriva egen forskning kan minska. Denna risk har hittills hanterats genom aktivt och 
framgångsrikt ansökningsarbete.  

 
Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges tillräckliga lärar- och 
handledarresurser?  
Till varje doktorand utses två handledare. Vid behov kan ytterligare handledningsresurser sättas in. 
Frågor som gäller förändringar och kompletterande handledning samt eventuella särskilda insatser 
diskuteras i HLK. Huvudhandledaren ska vara docent- eller professorskompetent samt vara anställd vid 
LiU. Biträdande handledare ska ha avlagt minst doktorsexamen, eller ha motsvarande vetenskaplig 
kompetens. När det gäller att långsiktigt säkra tillgången till handledar- och lärarresurser så bedriver 
institutionen ett kontinuerligt arbete för att tillgodose en långsiktig kompetensförsörjning. 
Avdelningschefer gör löpande verksamhets- och kompetensanalyser för att garantera att det finns 
tillgänglig personal som har erforderlig kompetens för att kunna utföra de uppdrag som Avdelningen 
har. Utifrån dessa analyser utlyses lärartjänster som kan tillgodose de kompetensbehov som finns. 
Därutöver uppmuntras disputerade lärare att fortsatt meritera sig för att så småningom kunna ansöka 
om befordran till docent, för att därigenom bli behöriga att vara huvudhandledare för doktorander. Som 
noterats tidigare bedrivs inom forskningsmiljön ett kontinuerligt arbete när det gäller att söka externa 
forskningsmedel och utöka forskningsvolymen, för att på så vis skapa möjligheter för lärare att meritera 
sig vetenskapligt. Även de lärare som ännu inte är docentkompetenta engageras som bihandledare för 
doktorander i välfärdsrätt och på så vis ges de förutsättningar att meritera sig som handledare.  
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Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten se ut 
under de närmast kommande åren?  
Välfärdsrätt är ett nyinrättat ämne vid LiU (2017). Doktoranderna i välfärdsrätt har inom sin 
institutionstjänstgöring, liksom professorn, lektorer och adjunkter i ämnet, en självklar plats på de 
juridiskt orienterade kurserna på Socionomprogrammet. Under de senaste åren har detta program 
genomgått en omfattande utbyggnad, och antagning sker numera både vår- och hösttermin. Denna 
utbyggnad har i sin tur skapat behov av nyrekrytering av lektorer. En post doktor samt en gäst post 
doktor (VT 2020) har rekryterats, vilka ägnar sig åt viss undervisning och har kontakt med 
doktoranderna. Med dessa rekryteringar bedömer vi att det i forskarutbildningen i välfärdsrätt finns en 
god stabilitet i lärar- och handledarresurser. En viktig grund för att skapa sådan stabilitet är den 
handledarkompetens som forskarutbildningen hämtar i miljöer utanför Avdelningen. Inte minst när det 
gäller att rekrytera biträdande handledare så är de upparbetade kontakter som HLK har med forskare 
verksamma i andra forskningsmiljöer av stor betydelse. Sådana kontakter gör det möjligt att (i den mån 
som det bedöms aktuellt) tillgodose enskilda doktoranders behov av särskild spetskompetens, inom 
specifika forskningsinriktningar, till exempel vad gäller teoretisk profil och/eller metodologisk ansats.  

För att upprätthålla en god stabilitet framgent behöver nyrekryteringar göras. En rekrytering av 
en lektor i socialt arbete med inriktning välfärdsrätt har initierats. Utsikterna är goda att vi även kommer 
göra fler nyrekryteringar inom den närmaste framtiden. 
 
En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur ser principerna ut för att 
möjliggöra handledarbyten?  
Vid antagning tilldelas doktoranderna en handledare pro forma, varefter doktoranden i samråd med 
forskarutbildningsansvarig sedan själv väljer sina önskade handledare. Forskarstudierektor (FUS) 
informerar om rätten och möjligheten att byta och/eller komplettera handledaren redan från 
forskarutbildningens start. Den doktorand som önskar ett handledarbyte vänder sig först till FUS (om ej 
själv berörd), som sedan för ärendet vidare till institutionsstyrelsen där beslut om handledarbyte fattas. 
Om byte av handledare aktualiseras på grund av motsättningar sätter sig FUS (om ej själv berörd) in i 
relationen mellan doktorand och handledare. FUS har ansvar för att bytet löses på bästa sätt och med 
skyndsamhet. Om ärendet föranleder handledarbyte så ska den förutvarande handledaren och FUS (om 
ej själv berörd) i samarbete med doktoranden söka en ny handledare. Om handledarbyte aktualiserats 
av andra orsaker har FUS motsvarande ansvar. I de fall FUS själv är involverad kan en annan FUS träda in 
alternativt kan avdelningschef eller prefekt, som i detta hänseende övertar ovanstående uppgifter 
rörande handledarbyte. HLK är ett viktigt forum också för dessa frågor som rör byte eller komplettering 
av handledarresurser i olika faser av forskarutbildningen. En doktorand som önskar byta handledare ska 
kunna göra det inom den egna miljön. Eftersom det enbart finns en professor i ämnet välfärdsrätt och 
ingen docent är det inte helt enkelt att byta handledare inom miljön. Flera av doktorerna har emellertid 
kunskaper av relevans för välfärdsrätt och kan verka som medhandledare. 

 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende lärar- och handledarkompetens – svagheter att 
åtgärda, styrkor att utveckla.  
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I forskningsmiljön finns god tillgång till handledare och lärare som är både pedagogiskt välmeriterade 
och vetenskapligt framgångsrika. I kraft av framgångsrikt arbete med att söka forskningsanslag har 
samtliga aktiva handledare i nuläget möjlighet att bedriva egen forskning vilket i sig skapar 
förutsättningar för att forskningsmiljön ska kunna vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom 
ämnesområdet. I detta avseende är det täta samarbetet mellan de båda ämnena och 
forskarutbildningarna socialt arbete och välfärdsrätt en styrka. Samarbetet möjliggör en större och mer 
livaktig forsknings- och forskarutbildningsmiljö än vad som vore möjligt utan detta samarbete. En styrka 
är även de upparbetade kontakter som finns med andra forskningsmiljöer, på institutionen och övriga 
LiU, däribland Avdelningen för åldrande och social förändring och REMESO, samt vid andra lärosäten. 
Dessa kontakter är särskilt viktiga för att forskarutbildningen ska kunna tillgodose doktoranders specifika 
behov av spetskompetens vad gäller handledning, som inte kan erbjudas inom Avdelningen. En svaghet 
som kan identifieras är exempelvis att handledarkompetensen för nuvarande är jämförelsevis svag när 
det gäller kvantitativ forskningsmetod.  

Sammantaget bedömer vi försörjningen av handledare med den kompetens och de erfarenheter 
som krävs för att handleda doktorander som god. Utmaningen under de kommande åren kommer att 
skapa ekonomiskt utrymme för att anställa fler doktorander, för att på så vis kunna erbjuda fler lektorer, 
docenter och biträdande professorer möjlighet att handleda doktorander.  

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Doktorandgruppens sammansättning (antal antagna doktorander de senaste fem åren, kön, ålder, 
inriktning och för utbildningen relevanta språkkunskaper). Sammanställ gärna i tabellform.  
Välfärdsrätten strävar efter jämställdhet och mångfald. Under perioden 2018–2019 anställdes 2 
doktorander. Under 2019 anställdes en licentiand på externa medel. De forskarstuderande i välfärdsrätt 
är alla kvinnor och har olika åldrar. De har hade vid antagningen masterexamina eller motsvarande från 
Sverige, Spanien och England. Samtliga hade också annan tidigare utbildning från fler länder. Tidigare 
studier spände över juridik, migration, mänskliga rättigheter och rättssociologi. Doktoranderna 
representerar därför både en erfarenhetsmässig och akademisk mångfald, något som starkt bidrar till 
Avdelningens tvärvetenskapliga forskningsmiljö. 2020 rekryterades en post doktor och våren 2021 hade 
vi en gästpostdoktor från Berns universitet vilket ytterligare stärker miljön.  
 
Rekryterade doktorander 2018–2020. Se tabell 3. 
 
Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt omfattande?  
 
Välfärdsrätt är en liten miljö och ämnet är nytt. De forskarstuderande kan välja att bli jur dr eller fil dr, 
något som påverkar upplägg och genomförande av forskarutbildningen. Av de tre doktoranderna som nu 
är verksamma planerar två att bli jur dr och en att bli fil dr. Forskarutbildningen inrättades år 2017 (se 
beslut i fakultetsstyrelsen Dnr LiU-2017-03156). Eftersom antalet doktorander är litet har vi utvecklat ett 
samarbete med andra forskarutbildningar i syfte att skapa en kritisk massa för kritisk dialog under, bland 
annat, forskarutbildningskurserna. En självklar och väl fungerande samarbetsparter för välfärdsrätten är 
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forskarutbildningen i socialt arbete. Ett argument för samarbete med socialt arbete är att doktoranderna 
i välfärdsrätt undervisar och kan komma att undervisa som lektorer på socionomprogrammets juridiska 
kurser i framtiden.  

Doktoranderna i välfärdsrätt läser kurser tillsammans med doktoranderna i socialt arbete. En 
annan viktig samarbetspartner vid LiU är REMESO. Dessutom samarbetar vi inom det så kallade KÖL-
samarbetet. Akronymen KÖL står för de juridiska utbildningarna vid Karlstads, Örebro och LiU. I samband 
med kursgivning på respektive lärosäte inom detta samarbete så erbjuds doktorander från samtliga tre 
lärosäten att delta. Ett annat sammanhang är kurserna inom den nationella forskarskolan i socialt arbete 
där doktoranderna erbjuds kurser, samt det rättssociologiska institutet i Onati som välfärdsrätten är 
associerad till och där två av ämnets doktorander deltagit i en kurs.  

Inom forskarutbildningen har vi valt att anpassa kursgivningen såväl efter ämnets tvärvetenskapliga 
karaktär som efter behoven i gruppen. När de första doktoranderna i välfärdsrätt hade rekryterats, 
deltog hela ämnesgruppen på en kurs i rättssociologi i Onati. En läskurs med seminarier, ”Människans 
villkor”, inrättades också vid uppstarten, och genomfördes under ett års tid. Inom ramen för den 
nationella forskarskolan i socialt arbete har en doktorandkurs, ”Migration och socialt arbete” 
genomförts av forskarutbildningsansvarig i samarbete med kollegor vid Malmö och Lunds universitet 
(LU). I ett senare skede har två skräddarsydda kurser utvecklats, en tillsammans med socialt arbete, 
”Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap”, och en kurs för doktoranderna i välfärdsrätt och på REMESO, 
”Migration and the law”.  

Antagningen av doktorander inom samhällsvetenskap och humaniora i Sverige är idag varken 
tillräckligt stor eller kontinuerlig. Om enbart 1–3 doktorander antas åt gången är det svårt att bygga en 
forskarutbildningsmiljö; gruppen är helt enkelt för liten. Genom den nationella forskarskolan i socialt 
arbete, KÖL-samarbetet, kopplingen till det internationella institutet i Onati och ett samarbete med 
Rättssociologiska institutionen vid LU så har doktoranderna i Välfärdsrätt alltid tillgång till kurser med 
många deltagare – från hela världen och från olika svenska lärosäten. Trots små doktorandkullar har 
våra doktorander tillgång till en stor kursmiljö, ofta med 8-15 doktorander per kurs samt flera lärare 
med hemvist utanför Avdelningen och LiU. Detta har skapat breda kontaktnät för våra doktorander både 
med andra doktorander i Sverige och världen och med forskare utanför LiU. Våra gäst post doktorer 
berikar i detta avseende också miljön.  

En annan central faktor för forskarutbildningsmiljön är Avdelningens högre seminarium, med ett 
tiotal seminarier per termin, på vilka såväl inbjudna forskare som Avdelningens forskare och 
forskarstuderande presenterar sina arbeten. Seminariet förser de forskarstuderande med god överblick 
över pågående forskning inom fälten välfärdsrätt och socialt arbete liksom med övning i vetenskaplig 
metod- och teoridiskussion på hög nivå. Seminariets kvalitet säkras dels av de kontakter som 
upprätthålls av Avdelningens forskare, dels av att Avdelningens forskare själva är forskningsaktiva och 
presenterar pågående projekt och projektansökningar.  

 
På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk forskarutbildningen?  
Vid sidan av de nätverk som doktoranderna i välfärdsrätt får tillgång till via den nationella forskarskolan i 
socialt arbete samt Onati-institutet och KÖL-samarbetet, erbjuds en rad andra nätverk såväl inom 
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akademin som i det omgivande samhället. Dessa är Critical Legal Studies nätverket samt 
forskningsprojekten DIGINAUTS (Migrants’ digital practices in/of the European border regime) samt 
CUPP (Critical Understandig of Predictive Policing, finansierat av NordForsk) inom vilka 
forskarutbildningsansvarig är vetenskaplig rådgivare, och ett nystartat nationellt nätverk Intersektionella 
perspektiv på socialt arbete och välfärd. Vidare har djupgående samarbete utvecklats inom nätverken 
Socialt arbete och migration (som en av handledarna i välfärdsrätt driver) och After the Crisis (med 
huvudsäte Göteborgs universitet). Ett bredare sammanhang som har central betydelse i välfärdsrättens 
forskarutbildningsmiljö är initiativet Asylkommissionen som är en plattform för samarbete mellan 
forskare, professioner och civilsamhället inklusive människor som sökt skydd i Sverige. Två av 
doktoranderna i välfärdsrätt är kommissionärer och deltar vid kontinuerliga möten för 
gränsöverskridande diskussioner och kunskapsutveckling. På sammanträdena med kommissionen ges 
doktoranderna också möjlighet att presentera sina avhandlingsprojekt. Vi har även ett större nätverk 
genom de två postdoktorer som rekryterats under det senaste året (inom ramen för det FORTE-
finansierade projektet Avancerade rättsliga praktiker i socialt arbete (ARPIS) samt en gäst post doktor. 
Genom vårt samarbete med Rättssociologiska institutionen vid LU 2021-22 där 
forskarutbildningsansvarig innehar en gästprofessur, kommer det finnas möjligheter för doktoranderna i 
välfärdsrätt att gästa LU och därmed utöka sitt kontaktnät. Ett viktigt mål för forskarutbildningen i 
välfärdsrätt är att alla doktorander ges möjlighet till utlandsstudier eller studier vid annat svenskt 
lärosäte, under en kortare eller längre period av sin forskarutbildning. Utbytesmöjligheter planeras även 
att sökas genom Linnaeus-Palme partnerskap inom de närmaste åren. Det blir då fråga om att bygga 
nätverk och att få möjlighet att ta emot utlandsgäster vid LiU samt undervisa i ett låg- eller 
medelinkomstland. Välfärdsrättens forskare har också väl förankrade kontakter och återkommande 
samarbeten med institutioner och enskilda forskare i USA (Harvard), Kanada (University of British 
Columbia, samt Simon Fraser University, York University); Danmark (Roskilde universitet) – både i och 
utanför EU. Vidare gästas som nämnts välfärdsrätten våren 2021 av en gästpostdoktor från Schweiz. Till 
detta kommer våra regelbundna mindre workshops. 
 
I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid andra lärosäten? I Sverige 
och/eller utomlands?  
Under perioden 2018–2020 har doktoranderna i välfärdsrätt läst kurser (om totalt 37,5 hp) vid andra 
svenska lärosäten  
 
Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till disputation?  

Kriterier för avhandlingarnas kvalitet är fastställda i vår studieplan och operationaliserade i detalj i våra 
Rutiner för forskarutbildningarna i socialt arbete och välfärdsrätt (Rutiner, se bilaga). Vi använder och 
följer upp ISP och engagerar dessutom externa bedömare i flera olika faser av avhandlingsarbetet. Vid 
behov arrangerar vi särskilda workshops, exempelvis kring skrivrutiner och etik. Dessa kan omfatta 
doktoranderna i ämnet eller ske i ett större fakultetssammanhang genom, bland annat, 
forskarutbildningsnämndens forskardagar som äger rum en gång varje år.  
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Ett formellt schema för kvalitetssäkring består av fyra graderingsseminarier: avhandlings-PM, 30-
procentsseminarium, halvtidsseminarium som infaller när 60 procent av studietiden har förbrukats och 
slutseminarium. Licentiander genomför två obligatoriska seminarier: avhandlings-PM och ytterligare ett 
seminarium innan uppsatsen läggs fram för slutgiltig bedömning. Samtliga graderingsseminarier 
anordnas i ordinarie seminarieschema, om inte särskilda skäl föreligger. Vid graderingsseminarier är 
huvudhandledare ordförande. Kvalitetssäkring sker utöver genom dessa kontrollstationer även genom 
kollektivt deltagande vid seminarierna, som omfattar engagemang också av externa bedömare (vid såväl 
halvtids- som slutseminariet). Vi har även obligatoriska uppföljningssamtal efter halvtids- och 
slutseminariet, där medverkande är handledare och eventuellt forskarutbildningsansvarig samt en 
bedömningskommitté bestående av opponenten/granskaren, och en eller flera av Avdelningens seniora 
forskare. 

Sakkunskap är avgörande när det gäller val av opponenter till graderingsseminarierna. Beslut om 
vilka som ska utses till bedömare fattas av HLK efter förslag från handledare i samråd med doktoranden. 
Samma ordning gäller när förslag på opponent och betygsnämnd vid disputation ska inges till filosofiska 
fakulteten. 
 

Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall doktoranderna befinner sig i annan miljö eller 
på annan ort (t ex avtalsdoktorander/kan vara avtal med industri, kommun etc)? Hur hanteras dessa 
möjligheter/utmaningar?  

Under normala förhållanden tillbringar de forskarstuderande två-tre dagar varje vecka i Norrköping. För 
samtliga doktorander har tidigare funnits en allmän förväntan om fysisk närvaro på campus minst tre 
arbetsdagar i veckan. Denna förväntan presenteras redan vid de anställningsintervjuer som sker i 
samband med ansökningsprocessen. Detta har också bidragit till att närvaron bland de doktorander som 
är bosatta på annan ort är ungefär lika hög som bland övriga doktorander. Välfärdsrätt har varken 
avtalsdoktorander eller doktorander som befinner sig i en annan akademisk miljö. Inte någon av 
doktoranderna bor dock i Norrköping. Under det senaste året, i och med pandemin, så har 
verksamheten kunnat bedrivas och utvecklas via Zoom. Detta verktyg har också möjliggjort för 
doktorander att delta i fler internationella konferenser, workshops, möten etc vilket varit en fördel. Det 
har inte, vare sig under pandemin eller tidigare, varit ett problem att arbeta på distans.  

 
Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall handledare befinner sig i annan miljö eller på 
annan ort? Hur hanteras dessa möjligheter/utmaningar?  
Alla våra huvudhandledare är anställda på LiU och två biträdande handledare befinner sig i en annan 
akademisk miljö, utanför LiU. 

 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende forskarutbildningsmiljön – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla  
Forskarutbildningen i välfärdsrätt bedrivs i en miljö som har såväl nationell som internationell 
anknytning. Den har byggts upp mycket tack vare att de inblandande forskarnas och doktorandernas 
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vitalitet och engagemang i sina respektive fält och områden. Här finns alltjämt väldiga 
utvecklingspotentialer, vilket dock förutsätter ytterligare externa eller interna medel som skulle kunna 
möjliggöra rekrytering av fler doktorander och ytterligare fler kurser och aktiviteter. Vår samlade 
bedömning är att miljön har den kvalitet och omfattning som krävs för att doktorander i välfärdsrätt ska 
kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen. Doktoranderna har tillgång till nationella och internationella 
nätverk. Ämnet har varit framgångsrikt vad gäller externa anslag. En utmaning gäller att miljön, trots allt, 
är liten. Det är dessutom så att man inom gruppen skriver i olika format och med olika mål avseende 
doktorsgraden. Vi har arrangerat workshops och seminarietillfällen kring skrivande och det vore 
önskvärt att göra det i högre grad framgent. Från och med våren 2021 finns doktorandkursutbudet vid 
IKOS samlat på sidan ”Forskarutbildningskurser” https://www.filfak.liu.se/forskarutbildning/forskarutbildningskurser?l=sv.  

En utveckling kan även ske genom ett mer samordnat tillvaratagande av doktorandernas egna 
initiativ till symposier, workshops, föreläsningar, kurser och diskussioner. Utveckling kan också 
åstadkommas genom bättre samordning av miljöns nationella och internationella kontaktnät för att på 
ett mer strukturerat sätt erbjuda de forskarstuderande möjligheter till vistelse vid annat lärosäte eller 
utlandsvistelse. 

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning  
Vid antagning till forskarutbildningen i Välfärdsrätt följs rutiner enligt hanteringsordning på IKOS (IKOS-
2020-00414): Hanteringsordning för forskarutbildning vid Institutionen för kultur och samhälle. 
Forskarstuderande i välfärdsrätt anställs vanligen på en fyraårig doktorandanställning, licentiander på 
tvåårig licentiandanställning. Detta gäller faktiskt möjlig arbetstid, och i den inräknas inte sjukledighet, 
föräldraledighet, institutionstjänstgöring och motsvarande. IKOS och Avdelningen ansvarar för att 
anställda doktorander har regelriktiga och rimliga arbetsförhållanden samt en god arbetsplats i 
anslutning till befintliga riktlinjer. Under pandemin har detta inneburit vissa utmaningar så som 
ergonomiska begränsningar i hemarbetsmiljön.  

Forskarstuderande erhåller snarast efter antagningen information om LiU, verksamheten vid IKOS 
och Avdelningen. De får också information om vad det innebär att verka i en tvärvetenskaplig miljö, om 
forskarutbildningens utformning sådan den framgår av den allmänna studieplanen, samt ta del av 
utformningen av anställningsförhållandena. Slutligen får de information om handledares åtaganden 
samt doktoranders och forskarstuderandes förmåner och plikter. Dessa skrivs också in i ISPn. I 
doktorsexamen ingår kurser om 60 högskolepoäng, varav 45 hp är obligatoriska. I licentiatexamen ingår 
kurser om 30 högskolepoäng, varav 22,5 hp är obligatoriska. I kursdelen sker kunskapskontrollen 
företrädesvis i form av skriftlig redovisning av individuella fördjupningsuppgifter och seminarier. 

De obligatoriska kurserna har följande innehåll:  
- juridisk och samhällsvetenskaplig forskningsmetod, inklusive forskningsetik  
- vetenskapsteori, inklusive forskningsetik  
- välfärdsrätt.  
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Ovan nämnda kursinnehåll är obligatoriskt för såväl licentiat- som doktorsexamen. 
Forskarstuderande som undervisar ska genomgå kurs i högskolepedagogik.  
 
Valbara kurser  
De valbara kurserna syftar till att den forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade ämnes- och 
metodkunskaper av relevans för dennes forskningsarbete. Den forskarstuderande väljer i samråd med 
huvudhandledaren vilka kurser som ska ingå i den individuella studieplanen. Kurser kan väljas från IKOS 
gemensamma utbud, men även bland kurser som anordnas av andra, såväl inom som utom LiU. Valbara 
kurser omfattar såväl kurser som ges återkommande som individuella läskurser. Kursplaner upprättas av 
forskarutbildningsansvarig och godkänns av HLK. Alla kurser utvärderas av deltagarna, och resultatet 
ligger i förekommande fall till grund för förändringar och förbättringar.  

Valfria kurser ges också vars övergripande kriterium är att de ska tjäna till att öka 
forskarstuderandes kompetens och avhandlingarnas kvalitet.  

Doktorander väljer i princip handledare efter sin inriktning. För att underlätta valet får doktorander 
som en del av sin introduktion möjlighet att möta presumtiva handledare. HLK rekommenderar sedan 
genom FUS till IKOS styrelse att fastställa handledare. Biträdande handledare med ämneskompetens är 
viktiga ur kvalitetssäkringssynpunkt för doktorander på tvärvetenskapliga utbildningar. Varje doktorand 
har en eller flera biträdande handledare. Valet görs av doktorand i samförstånd med huvudhandledare. 
Ur kvalitetssäkrings- och kompetensutvecklingssynpunkt ges möjlighet till expertstöd för doktorander 
under olika faser av avhandlingsarbetet. För huvudhandledaren beräknas 5 procent av heltidstjänst per 
år. För biträdande handledare beräknas 2,5 procent per år, om inte annat överenskommits. Expertstöd 
ersätts beroende på omfattning. 

Huvudhandledare och forskarstuderande upprättar i samråd en individuell studieplan som 
diskuteras och förnyas minst en gång om året. Vi lägger stor vikt vid att studieplanen utformas på ett 
realistiskt sätt, så att den kan tjäna till bedömning av doktorandens framsteg i utbildningen. För båda 
parter är ISP ett viktig och rättsligt bindande dokument. 

På Avdelningen erbjuds ett rikt och varierat seminarieutbud och en heltidsdoktorand förväntas 
aktivt medverka vid seminarierna i sådan utsträckning så att ett sammanlagt antal om minst 40 
seminarier uppnås under en normalstudietid beräknad till fyra år. Doktoranderna bör utöver detta delta 
i seminarier vid andra forskningsmiljöer inom LiU liksom i nationella och internationella seminarier inom 
deras intresseområde.  

Doktorander förväntas också att presentera pågående arbete cirka en gång varje år. Detta görs 
framförallt, men inte uteslutande, på så kallade graderingsseminarier. Graderingsseminarierna är 
obligatoriska delar av forskarutbildningen och av central betydelse för utbildningens kvalitetssäkring.  

Doktorander antagna till forskarutbildning i välfärdsrätt genomför fyra obligatoriska 
graderingsseminarier: avhandlings-PM, 30-procentsseminarium, halvtidsseminarium (60-
procentsseminarium) och slutseminarium (90-procentsseminarium).  

Konferensdeltagande erbjuder en betydelsefull möjlighet för doktoranden att presentera och 
erhålla synpunkter på sitt arbete. Forskarstuderande ska därför vid åtminstone två tillfällen presentera 
sitt arbete vid konferenser. För att främja konferensdeltagande erbjuds doktorander medel om totalt 50 
000 kronor i en doktorandryggsäck, för den tid doktoranden är anställd (licentiander 25 000). 
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De forskarstuderande uppmuntras att genomföra viss utlandsvistelse som en integrerad del av 
studieförloppet.  

Inför disputation konsulteras en av forskarutbildningen fastställd checklista, som underlättar för 
forskarstuderande att följa fakultetens och institutionens rutiner https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/disputation?l=sv. 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

Examensmål för Doktorsexamen 
 
Mål avseende kunskap och förståelse.  

 
Mål 1  
– visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. 
Lärandeaktivitet: De obligatoriska kurserna samt aktivt seminariedeltagande utvecklar det breda 
kunnandet. Kurserna inbegriper såväl ämnesspecifik som tvärvetenskaplig kunskap. I de obligatoriska 
kurserna tillämpas löpande examination med krav på aktivt deltagande, muntliga presentationer samt 
skriftliga inlämningsuppgifter. Med utgångspunkt i de obligatoriska kurserna utvecklas doktorandernas 
specialistkunskaper genom forskarutbildningens valbara kurser, genom valbara kurser vid andra 
lärosäten samt genom läskurser utarbetade i samråd med handledare eller andra forskare. Framför allt 
utvecklas specialistkunskaper i avhandlingsarbetet, åtföljt av regelbunden handledning, samt genom 
doktorandens deltagande i nationella och internationella konferenser och symposier. 

Säkerställande av måluppfyllelse: Valbara kurser och läskurser examineras med skriftlig 
inlämningsuppgift och/eller muntlig presentation. Avhandlingsskrivandet examineras vid disputationen, 
och granskas innan dess vid fyra graderingsseminarier. Avhandlingsarbetet granskas även vid 
konferenser och symposier som doktorander deltar i. Alltsammans dokumenteras i ISP en gång varje år. 
För att säkerställa möjligheterna till uppföljning och transparens dokumenteras även i ISP:n vilket av 
examensmålen som aktiviteten motsvarar. 
 
Mål 2 
– visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet.  
Lärandeaktivitet: I det obligatoriska kurspaketet ingår att fördjupa kunskaper i såväl metod som teori. 
Därutöver kan doktoranderna läsa metodkurser som läskurser eller valbara kurser. Ett exempel är den 
anpassade och obligatoriska kursen ”Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap” till vilken externa 
forskare med specialistkunskaper inom specifika metoder bjöds in. Detta var bl a för att täcka in den 
mångfald av metoder som ryms inom humaniora, rätts- och samhällsvetenskap samt för att diskutera 
tvärvetenskaplig metod. 

Säkerställande av måluppfyllelse: examinationer på metod- och teorikurser. Metodologiska och 
teoretiska diskussioner vid graderingseminarier. 
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Mål avseende färdighet och förmåga. 
 
Mål 3 
– visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 
Lärandeaktivitet: Dessa förmågor utvecklas genom tre inslag i forskarutbildningen. 

1) Handledning med huvud- och bihandledare. Intensiteten och omfånget av handledning 
diskuteras långsiktigt i samband med skrivande och uppdatering av ISP, och kontinuerligt vid 
varje handledningstillfälle. Handledning sker med olika intensitet och anpassas delvis till 
individuella behov, men åtminstone fyra gånger varje termin.  

2) Doktorandkurser. Utöver Avdelningens doktorandkurser uppmanas doktoranderna att söka sig 
till andra relevanta kurser vid IKOS, LiU och andra lärosäten. Sedan våren 2021 har IKOS 
gemensamma kursutbud en egen hemsida. Doktorandkurser och litteraturkurser examineras 
genom kursuppsatser där doktorandens skicklighet att läsa, analysera och kritiskt diskutera 
forskning bedöms. 

3) Deltagande i seminarier och konferenser både för att presentera egen text och att kritiskt 
diskutera andras texter. I den bemärkelsen fungerar seminarier och konferensdeltagande som 
ett kollektivt handledningstillfälle, där doktorandens förmåga till analys, källkritik och syntes 
kritiskt granskas baserat på egna texter och i relation till kollegors texter. Doktorander förväntas 
aktivt delta i regelbundna seminarieverksamhet, inklusive ansökningsseminarier där den lär sig 
att formulera forskningsproblem i form av ansökningar. Omvänt förväntas övriga kollegor, 
doktorander såväl som disputerade, läsa och kommentera doktoranders texter.  

Säkerställande av måluppfyllelse: Forskarutbildningens studieplan, hanteringsordningen, Rutinerna 
och den enskilda doktorandens ISP, utgör styrinstrument och protokoll över doktorandens 
måluppfyllelse. Till detta finns även närvarolistor vad gäller seminariedeltagande, kurs-papers med betyg 
och underlag kopplat till konferensdeltagande. Texter inför graderingsseminarier såväl som disputation 
granskas enlig studieplan och högskoleförordning. 

 
Mål 4 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete. 
Lärandeaktivitet: För att möjliggöra förmåga till kritisk, självständig, kreativ och vetenskaplig 
noggrannhet i att identifiera och formulera frågeställningar samt att effektivt planera och bedriva 
forskning och andra kvalificerade uppgifter åligger det doktorander att presentera avhandlingstexter 
genom seminarier. Det är progressiva seminarier där doktoranden successivt ges utrymme och möjlighet 
att visa en allt starkare metodologisk och teoretisk kompetens inom avhandlingsämnets ramar. 

Graderingsseminarier, där doktoranden presenterar sitt avhandlingsbete, kompletteras med 
konferensdeltagande där doktoranden både förväntas presentera och kommentera texter, samt genom 
seminariedeltagande, inklusive deltagande i disputationer. Vi ser olika former av seminariedeltagande 
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som mycket viktig för doktorandens utveckling då de skolar in doktoranden i kollegial kritik, breddar 
teoretisk, metodologisk och empiriskt fokus. En speciell form av seminarier som doktoranden också 
erbjuds att delta i är projektansökningsseminarier. Här är syftet att doktoranden får inblick i den 
speciella genre som ansökningar utgör, och förbereds att delta i gemensamma ansökningar såväl som 
framtida egna.  

Säkerställande av måluppfyllelse: Måluppfyllelse vid graderingsseminarier säkerställs genom 
framläggning av doktorandens texter, kollegial granskning samt handledardiskussion vid de fyra 
graderingsseminarierna. 

Seminariedeltagande säkerställs genom forskarutbildningens studieplan, som fastställer närvaro 
vid seminarier. Konferensdeltagande säkerställs genom hanteringsordning för forskarutbildning som 
anger att doktorander ska delta i – och presentera arbete vid – minst två nationella eller internationella 
konferenser under sin studietid. Att så sker säkerställs av underlag kopplat till konferensdeltagandet. 
Substantiellt säkerställs detta vidare i dialog med handledare, genom diskussion om seminarieutbud på 
personalmöte och genom diskussioner i HLK. Vi eftersträvar ett ökat engagemang av doktorander som 
kommentatorer vid seminarier, vilket bedöms kunna institutionaliseras. 

 
Mål 5 
– med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen,  
Lärandeaktivitet: Redan genom att läsa obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser utvecklar 
doktoranderna förmågan att identifiera kunskapsluckor inom (se mål 7) och bidra till den 
välfärdsrättsliga forskningen. Progressiv utveckling av förmåga försäkras vid handledardiskussioner, 
workshops, seminarier, nationella och internationella konferenser. Doktorander bör åtminstone en gång 
om året presentera sitt pågående arbete, internt eller externt. På så sätt förbereds doktorander att visa 
sitt bidrag till kunskapsutveckling genom presentationer av egen forskning vid graderingsseminarier, 
framförallt halvtidsseminarium (alternativt lic.-seminarium), slutseminarium och disputation. 
Doktoranderna bidrag till kunskapsutvecklingen granskas av forskare inom och utanför temat. 
Doktoranderna stimuleras till samförfattande och samarbete med exempelvis handledare eller andra 
forskare inom och utanför forskarmiljön som kan främja deras publicering. 

Säkerställande av måluppfyllelse: Graderingsseminarierna är obligatoriska delar av 
forskarutbildningen och av central betydelse för utbildningens kvalitetssäkring. Doktorander antagna till 
forskarutbildningen i välfärdsrätt genomför som framgår ovan fyra obligatoriska graderingsseminarier, 
med externa granskare vid de bägge sista. Den slutliga avhandlingen granskas av betygsnämnden vid 
disputationen. Om doktoranden skriver sammanläggningsavhandling säkerställs måluppfyllelse genom 
publicering av artiklar i refereebedömda vetenskapliga tidskrifter eller böcker. Vid lagarbete ska den 
enskildes arbetsinsats kunna särskiljas och bedömas.  
 
Mål 6 
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– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 
Lärandeaktivitet: Förmågan tränas på flera sätt. En av forskarutbildningskurserna som ges inom 
välfärdsrätten har anpassats så att den kan drivas gemensamt efter behov i en bredare doktorandgrupp, 
inklusive REMESOs doktorander. Genom samarbetet med REMESO ges doktoranderna också möjlighet 
att möta internationella gästföreläsare och gästlärare. Genom den nationella forskarskolan i socialt 
arbete möjliggörs för våra doktorander att knyta kontakter, skapa nätverk och presentera och diskutera 
sin forskning och forskningsresultat i olika sammanhang. Vidare underlättar utlandsbesök och 
deltagande i internationella konferenser. Doktoranden ska vid åtminstone två tillfällen presentera sitt 
arbete vid svenska och internationella konferenser och får finansiering via den s k 
”doktorandryggsäcken”. Deltagande i internationella seminarier inom doktorandernas respektive 
intresseområden uppmuntras också. De doktorander som ingår i ett projekt deltar vanligtvis på̊ 
forskningsprojektets nationella och internationella seminarier. Doktorander tränar sin 
presentationsförmåga även inom universitetspedagogiska kurser som ges vid LiU samt genom 
undervisning på grundutbildningarna, både inom kandidatutbildning och på masterskurser. 
Välfärdsrätten fäster stor vikt vid att utveckla och tillgängliggöra forskning i samverkan med övriga 
samhället. Detta innebär att doktoranderna i välfärdsrätt uppmuntras att förmedla sin forskning till det 
omgivande samhället samt att delta i det offentliga samtalet med forskningsbaserade perspektiv och 
kunskaper. Här märks särskilt samarbetet i Asylkommissionen.  

En vision inom välfärdsrätten framåt är att stimulera ett internationellt utbyte i alla delar, från 
vistelser i vår miljö till miljöer utomlands, samförfattande och deltagande i olika internationella 
vetenskapliga forum, särskilt i den senare delen av forskarutbildningen. 

Säkerställande av måluppfyllelse: Deltagande i seminarier och genomförande av presentationer och 
konferenser dokumenteras i ISP. Uppmuntran i form av ekonomiskt stöd och handledarstöd när 
doktorander genomför ovannämnt deltagande eller tar organisatoriska initiativ i denna riktning. 

 
Mål 7 
– visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. 
Lärandeaktivitet: Doktoranden deltar i en aktiv forskningsmiljö med regelbundna seminarier. De möter 
också många kollegor genom gästforskare som är postdoc, genom egna post doc i välfärdsrätt, samt de 
doktorander som går REMESOs forskarutbildning. Vid graderingsseminarier och andra seminarier där 
doktoranden ventilerar sitt pågående arbete utvecklas resonemang och kunskap värderas. Under 
utbildningen och i handledningen sker också reflektion kring den egna rollen.  

 
Säkerställande av måluppfyllelse: Graderingsseminarier dokumenteras i ISP. Konferensdeltagande. 
Disputationen.  

 
Mål 8  
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– visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 
Lärandeaktivitet: Samtliga doktoranderna genomgår obligatoriskt LiUs högskolepedagogiska kurs Det 
akademiska lärandet (DAL) och får tillgodoräkna sig motsvarande poäng. Kostnaden täcks av 
grundutbildningen. Doktoranderna blir också del av ett lärarkollektiv och uppmuntras och erbjuds 
undervisning på grundutbildningsnivå i första hand, under den senare delen av doktorandtiden också på 
avancerad (master) nivå. Tanken är att doktoranden ska ha god erfarenhet av olika undervisningsformer 
inklusive handledning av självständiga studentarbeten. Doktoranden uppmuntras också att tacka ja till 
erbjudanden om att delta i samhällsdebatt och att presentera sin pågående forskning utanför akademin. 
Samtliga handledare deltar i sådana insatser. Doktorander genomför i egen regi programverksamhet – 
filmvisning, debatter – som bidrar till samhällets utveckling. De deltar som medarbetare och assistenter i 
externa uppdrag, bland annat utvärderingar. Ett utvecklingsområde är möjligheten att ha en mentor i 
samband med undervisning, i början av forskarutbildningen.  

Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av högskolepedagogisk kurs, kursutvärderingar. 
Dessa och övriga insatser, inklusive undervisningsaktiviteter, dokumenteras på avsedd plats i ISP. 
 
 
Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 
Mål 9  
– visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar.  
Lärandeaktivitet: Den välfärdsrättsliga miljön är en liten miljö som bedriver kritisk samhällsvetenskaplig 
forskning. Forskningsetiska frågor, både i politiska och metodologiska termer, är centrala för hela 
verksamheten. Vetenskaplig redlighet och etik är därför självklara inslag i all undervisning och 
seminarieverksamhet. Etikfrågor diskuteras kontinuerligt i den reguljära seminarieverksamheten, 
tillsammans med egna eller inbjudna forskare och ansvariga från LiU (om exempelvis GDPR och 
datahantering). Mer specifikt diskuteras vetenskaplig redlighet och forskningsetik på kurser som 
behandlar vetenskapsteori och metod vilka är obligatoriska på forskarutbildningen. Alla 
forskningsprojekt som innehåller hantering av persondata kräver forskningsetiska prövningar som 
doktoranden arbetar igenom och får beviljad av etikprövningsnämnden, tillsammans med handledare. 

Säkerställande av måluppfyllelse: Granskning av avhandlingen inför och vid disputation och av 
seminarietexter och examinerande uppgifter på kurser under utbildningens gång. Etikprövningar av 
avhandlingar som behandlar personuppgifter (i praktiken samtliga avhandlingar med inslag av 
intervjustudier och etnografiska studier). 
 
Mål 10 
– visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 
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Lärandeaktiviteter: Genom kontinuerliga seminarier förs kritiska diskussioner om vetenskapens och 
forskningens möjligheter och begränsningar. Inom ramen för hela kursutbudet, men i synnerhet i dess 
vetenskapsteoretiska och metodologiska kurser, ventileras kritiska frågor som rör vetenskapens roll i 
samhället, reflektioner kring den egna forskarrollens betydelse och hur forskningsresultat kan och bör 
användas.  

Att bedriva kritisk forskning betyder att ständigt reflektera över hur vetenskapen kan påverka social 
förändring och hur samhället påverkar vetenskapens utveckling. Denna typ av reflektion och 
självreflektion genomsyrar forskarnas pedagogiska arbete i allmänhet, och handledningsarbete med 
deras doktorander i synnerhet.  

Våra doktorander tar ibland egna initiativ genom att diskutera dessa frågor, på egna interna 
läsecirklar, genom öppna seminarier (innanför och utanför Avdelningen), där aktuella frågor som rör 
relationen mellan akademi och samhälle diskuteras. 

Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kurserna. Fortlöpande diskussion av frågorna 
genom våra seminarieserier. Uppmuntran i form av ekonomiskt stöd och handledarstöd när doktorander 
tar egna initiativ i denna riktning.  
 
Examensmål för licentiatexamen 
 
Mål avseende kunskap och förståelse. 

 
Mål 1 
– visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet.  
Välfärdsrätten strävar efter att erbjuda doktorsexamen. Det finns dock möjlighet att ta en 
licentiatexamen. Mål, lärandeaktiviteter och säkerställandet av måluppfyllelsen är i stort desamma för 
licentiander som för doktorander, med det stora undantaget att licentiatexamen innebär färre 
graderingsseminarier och examineras på ett slutseminarium med extern granskare. Kursprogrammet 
följer den av fakulteten antagna Allmän studieplan för forskarutbildning i välfärdsrätt (LiU-2020-00512 ). 
Ett seminarium ska genomföras under det första året, motsvarande PM-seminarium. Licentiatexamen 
kräver också ett speciellt licentiatseminarium, där det vetenskapliga arbetet läggs fram och diskuteras. 
Ytterligare textseminarier arrangeras när behov föreligger. 

Licentiandutbildningen utformas i enlighet med studieplanen, rutinerna och ISP för att inkludera 
centrala inslag av det som redovisats ovan. Licentianden ska visa kunskap och förståelse inom 
forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad 
kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 
Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 1 och 2. 
 
Mål avseende färdighet och förmåga. 
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Mål 2 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 
och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. 
För Lärandeaktivitet och Säkerställande av måluppfyllelse, se vidare ovan samt under Examensmål för 
doktorsexamen, mål 3, 4 och 5.  

 
Mål 3  
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt, och 
Lärandeaktivitet. Inom ramen för utbildning motsvarande licentiatnivån gäller lärandeaktiviteter 
motsvarande Mål 6 för forskarutbildning, men med annat omfång.  

Säkerställande av måluppfyllelse är densamma som för doktorsexamen. 
 

Mål 4 
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och 
för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
Lärandeaktivitet: Se ovan under mål 1. Inriktning mot självständigt arbete i annan kvalificerad 
verksamhet än vetenskaplig tillgodoses genom handledning, och är då specifikt utformad för 
licentianden i fråga, samt dokumenteras i ISP. 

Säkerställande av måluppfyllelse: Vid licentiatseminarium utses kommentator och medlemmar i 
bedömningsgruppen enligt den procedur som gäller för halvtidsseminarium på doktorandnivå. Den 
individuella studieplanen dokumenterar arbetets inriktning. 
 
Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 
Mål 5  
– visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning. 
Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 9. 

 
Mål 6 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används. 
Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 10. 

 
Mål 7  
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 
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Se vidare ovan under Examensmål för doktorsexamen, mål 5 och mål 7. 
 
Vilka lärandeaktiviteter som ges inom utbildningen för respektive examensmål?  
Lärandeaktiviteter för respektive examensmål är angivna under målen ovan.  
 
Hur säkerställs måluppfyllelsen? Säkerställande av måluppfyllelse kan exempelvis ske med olika 
examinerande moment fram till framläggande av avhandlingen.  
Metoder för säkerställande av respektive examensmål är angivna under målen ovan.  
 
På vilket sätt används de individuella studieplanerna (ISP) för att dokumentera måluppfyllelse av de 
olika målen? Finns det andra verktyg? 
ISP (dnr 2017-03878) används främst som ett processverktyg mellan doktorand och handledare, med 
tonvikt på planering (långsiktig såväl som kortsiktig), uppföljning och dokumentation. I ISP:n redovisas 
även vilket examensmål som den dokumenterade aktiviteten omfattar, detta för att säkerställa att alla 
examensmålen täcks och transparent kunna redovisa hur så sker. Vidare anges i ISP:n uttryckligen vilka 
åtaganden, rättigheter och förväntningar som handledarna respektive doktoranden har, exempelvis att 
skicka texter i god tid samt att kommentera texterna både muntligt och skriftligt. ISP fungerar på så sätt 
som ett underlag för att följa upp om arbetet har skett i enlighet med planen och de åligganden 
respektive part har, och utgör därmed också ett stöd i att genomföra forsknings- och andra uppgifter 
inom givna tidsramar (jfr examensmål 4). Dokumentationen ger en tydlig överblick och ett stöd för 
doktoranden för att dokumentera att examensmålen blivit uppfyllda men också för handledaren att följa 
upp dessa i handledningssituationen. I ISP-mallen efterfrågas utöver information om kurser och 
avhandlingsarbete också information om t ex forskningsetisk prövning och dokumentation av 
deltagande i konferenser och seminarier samt övriga presentationer. Viss dokumentation om 
doktorandernas progression görs också i HLK, så till vida att vi gemensamt följer upp avklarade kurser, 
deltagande i konferenser och annan aktivitet. Vid varje sammanträde förs en diskussion om de olika 
pågående doktorandprojekten. Alla mötesanteckningar och dokument sparas på kollegiets Lisam-sida 
(LiU:s intranät).  
 
Hur kvalitetssäkras processen med ISP? (uppdateras ISP varje år, vem gör bedömningen av hur olika 
aktiviteter bidrar till måluppfyllelse etc). 
ISP uppdateras minst varje år. Doktorand och huvudhandledaren fyller i regel gemensamt i ISP och det 
är också i huvudsak huvudhandledare som bedömer hur planerade och genomförda aktiviteter bidrar till 
måluppfyllelse. ISP signeras av doktorand, huvudhandledare, bihandledare samt FUS. FUS kan genom ISP 
upptäcka avvikelser från tidsplanen och kontrollera måluppfyllelsen. Dessa rapporteras till fakulteten 
och följs upp i HLK. Samtliga ISP lämnas sedan till ansvarig FUS för signering av prefekt och arkivering. ISP 
kan också utgöra ett underlag i medarbetarsamtalen som ett sätt att mer tydligt förankra ISP som ett 
levande dokument för doktoranden och som ett led i att skapa och upprätthålla en hållbar 
arbetssituation för doktoranden. Hur detta görs bestäms i nuläget av doktoranderna i dialog med 
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handledare. Alla mötesanteckningar och dokument av relevans för forskarutbildningen, bl a våra rutiner 
och minnesanteckningar från HLK, sparas på kollegiets Lisam-sida. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende säkerställande av måluppfyllelse – svagheter att 
åtgärda, styrkor att utveckla. 
Ett ständigt utvecklingsområde handlar om att säkerställa att varje enskild doktorand blir klar med sin 
avhandling inom de givna tidsramarna. En annan utmaning är att få en kritisk massa i 
forskarutbildningen med väldigt små grupper av doktorander som antas samtidigt. Vid Avdelningen 
samarbetar vi med forskarutbildningen i socialt arbete, och vi samarbetar även med REMESO, men trots 
detta så är antalet doktorander litet för att få till en kritisk massa som fylls på kontinuerligt. Ett 
utvecklingsområde för att säkerställa måluppfyllelse kan vara att i högre utsträckning använda ISP vid 
medarbetarsamtalen med doktoranderna. Det kan vara värdefullt för doktoranden att med 
utgångspunkt i ISP-dokumentet diskutera planering och uppföljningen, och därigenom måluppfyllelsen, 
med någon annan än handledaren som i detta fall blir doktorandens närmaste chef. Det betyder inte att 
avdelningschef behöver gå igenom ISP utan om att doktoranden har ISP aktuell inför 
medarbetarsamtalet och kan diskutera måluppfyllelse och eventuella avvikelser, men också kurser och 
kursutbud samt övrigt deltagande på konferenser och dylikt. 

3.3 Jämställdhetsperspektiv  

Hur integreras/beaktas ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande av 
utbildningen (till exempel vad gäller eventuella möjligheter och utmaningar som identifierats 
avseende sammansättningen i doktorandgruppen och HLK samt hur dessa har hanterats)? 
Antalet inskrivna på forskarutbildningen i välfärdsrätt och socialt arbete utgörs i nuläget av 7 kvinnor och 
2 män. Samtliga doktorander i välfärdsrätt är kvinnor. Det var också en övervägande majoritet av de 
sökande (7 av 9) som sökte till forskarutbildningen som var kvinnor. Till intervju kallades 1 man och 2 
kvinnor. Det finns således ett underskott av män, för att en jämn könsfördelning ska uppnås. När det 
gäller könsfördelningen inom handledargruppen i välfärdsrätt så består den i nuläget av 1 man och 3 
kvinnor. Professorn i välfärdsrätt är kvinna.  

Vid antagning till forskarutbildningen beaktas jämställdhetslagstiftningens möjlighet att vid 
likvärdiga meriter anta underrepresenterat kön. Vidare beaktas kön/genus när handledare utses. Som vi 
har noterat tidigare så ska varje doktorand ha minst två handledare, helst en kvinnlig respektive en 
manlig. I det avseendet har forskarutbildningen inte lyckats fullt ut, men rekrytering av bihandledare (1 
man och 1 kvinna) för att säkra spetskompetens, pågår just nu.  

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

 
1 I begreppet lika villkor inkluderas arbetet med att främja lika rättigheter, möjligheter, och skyldigheter samt att 
all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering 
motverkas. Lika villkor utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder. 
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Lika Villkor. För forskarutbildningen i socialt arbete finns ingen specifik handlingsplan för Lika villkor, 
utan för forskarutbildningen gäller samma villkor för Lika villkor som för LiU i stort. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende jämställdhet/lika villkor – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla  
Inom forskningsmiljöerna vid Avdelningen är perspektiv på jämställdhet och lika villkor ett 
återkommande inslag i den forskning som bedrivs. Ett bredare perspektiv på lika villkor är ett integrerat 
inslag i forskarutbildningen i dess helhet. Vår ambition är att nå en jämn könsfördelning bland både 
doktorander och handledare. Vi strävar också efter variation i ålder. När det gäller doktorander så finns 
ett underskott av män. För att en mer jämn könsbalans ska nås, bland kommande doktorandgrupper, 
behöver en jämnare könsbalans åstadkommas. 

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling  

Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen för utbildningen (exempelvis 
som den uttrycks i den individuella studieplanen)?  
På avdelningsnivå tillses doktorandernas progression genom krav på att regelbundet presentera det 
pågående arbetet inom ramen för seminarieverksamheten. Första året presenterar doktoranden ett 
utkast av sitt projekt vid ett av Avdelningens högre seminarium med samtliga forskare och handledare 
samt inbjudna externa. Därefter uppmuntras doktoranderna att presentera texter löpande (exempelvis 
kapitel eller artikelutkast) vid seminariet eller mindre workshops alternativt i handledningssessioner. Vid 
de gemensamma seminarierna deltar både lärarlag och övriga doktorander aktivt. Vid de två senare 
graderingsseminarierna under forskarutbildningen granskas doktorandens arbete av en extern 
kommentator och en bedömargrupp som också bedömer progression av arbetet och ger 
rekommendationer för den fortsatta processen. Kommentarerna följs upp av doktoranden tillsammans 
med huvudhandledaren. 

Den kontinuerliga individuella handledningen gällande varje steg i utformandet av 
avhandlingsprojektet, såsom forskningsdesign, datainsamling, etikprövning (i de fall det är aktuellt), 
analys och skrivande, är ett centralt inslag i forskarutbildningen. Utöver huvudhandledare och 
bihandledare, anlitar vi vid behov mer ”konsultativ” handledning på specifika avsnitt av avhandlingarna 
alternativt i slutfasen av avhandlingsarbetet. Detta för att hjälpa doktoranden att uppnå sina mål. Ett 
centralt inslag i arbetet med doktorandernas progression är den inarbetade seminariekulturen i 
kombination med de olika formaliserade etapperna i avhandlingsarbetet. 

 
Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i forskarutbildningen i förhållande till 
varje doktorands planering?  
Samtliga handledare vid Avdelningen träffas vid minst tre tillfällen varje termin i HLK. Här diskuteras 
först varje doktorands nuvarande läge i förhållande till uppgjorda planer och tidigare ISP, detta kollektiva 
samtal kan beskrivas som en form av handledarstöd, vi lyfter utmaningar och möjligheter och ger 
varandra handfasta råd gällande hur de forskarstuderande kan stöttas, enskilt och som grupp. Särskilda 
avvikelser dokumenteras och åtgärder föreslås. Genom de kontinuerliga samtalen i HLK har alla 
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handledare en god inblick i alla doktoranders situation och hur de ligger till i förhållande till fastslagna 
mål. Om en doktorand visar sig avvika från den fastställda planen kan handledaren lyfta frågan i HLK för 
att få råd och ta del av andra handledares erfarenheter med målet att hantera situationen snabbt och 
effektivt. Åtgärderna kan handla om vilka uppdrag vid sidan av avhandlingsarbetet som doktoranden 
åtar sig, men även om en mer detaljerad tidsplanering med tätare deadlines. Vidare kan det handla om 
åtgärder riktade mot stressrelaterade besvär, till exempel samtal med avdelningschef, FUS, eller HR. 
Dessa samtal initieras ibland av doktoranderna själva, ibland av handledare och kan leda till remittering 
till Feelgood. 

 
Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning och genomförande i syfte att 
säkerställa måluppfyllelsen? Detta kan exempelvis handla om att tillgodose att de doktorandkurser 
som erbjuds doktoranden är av hög kvalitet samt svarar mot den allmänna och individuella 
studieplanen.  
Den systematiska uppföljningen av forskarutbildningens utformning och genomförande sker framför allt 
i HLK, som träffas åtminstone tre gånger per termin. Vid dessa tillfällen dryftas framför allt genomförda 
och planerade kurser, utvärderingar för dessa kurser samt de individuella forskarstuderandes 
progression och behov. Mötena med HLK pågår oftast cirka tre timmar, varav den första delen utan 
doktorandrepresentation (då enskilda doktorandprojekt diskuteras) och den andra delen med en 
representant från Avdelningens doktorandråd. Där tas även upp andra frågor som rör uppföljning och 
genomförande samt planerade initiativ vad gäller allt från workshops till etikprövningar. En regelbunden 
punkt på HLKs möten är synpunkter från doktorandrådets representant. Ersättning utgår med antal 
timmar för möten och lika mycket tid för förberedelse och återkoppling till doktorandrådet.  

Uppföljning av varje kurs som erbjuds sker i form av skriftliga utvärderingar, som om det finns skäl 
ligger till grund för diskussioner i HLK (se bilaga X, tre exempel). Inom HLK sker också avstämning av det 
planerade kursutbudet mot den allmänna studieplanen liksom mot forskarstuderandes individuella 
studieplaner. 

Vid IKOS forskarutbildningsråd och forskningsråd ges ytterligare tillfälle för samarbete gällande 
kurser för doktorander och möjliga samarbeten för att säkerställa måluppfyllelsen.  

Rent generellt kan sägas att det genom den förnyade mallen för individuella studieplaner, vilken 
har examensmålen tydligt angivna, är enkelt att följa upp de forskarstuderandes uppfyllelse av de olika 
examensmålen. Det kommer att ske ytterligare förbättringar genom den elektroniska ISP:n. Via ISP:s 
arbetar således Avdelningens handledare tillsammans med varje doktorand med en dokumentation av 
examensmålen och planering av lärandeaktiviteter som leder till dessa. 
 
Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för doktoranderna att slutföra 
utbildningen inom planerad tid? (Använd till exempel nyckeltal som beskriver tid till examen).  
Doktorandens tidsplanering sköts genom uppföljning av ISP och framläggning av avhandlingsmanus, 
samt inte minst en inrapportering av institutionstjänstgöring och aktivitetsgrad, vilket sker halvårsvis. 
Andra delar handlar om kursutbudets sammansättning, genomtänkta handledar- och bihandledarval, 
seminariekulturen, bruket av externa opponenter och kommentatorer, kontinuerliga handledarmöten, 
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osv. Doktoranderna uppmanas också att ta del av kursutbudet på andra delar av LiU samt andra 
lärosäten.  

Tidsfrågan handlar också om doktorandernas institutionstjänstgöring. De flesta av doktoranderna i 
välfärdsrätt väljer att komplettera forskarutbildningen med institutionstjänstgöring i form av 
undervisning och seminarieansvar upp till sammanlagt ett år. I huvudsak är institutionstjänstgöringen 
positiv för doktoranderna och dess forskning genom att de får möjlighet att undervisa på kurser med 
anknytning till sina doktorandprojekt och vara ansvariga i seminarieverksamheten, vilket underlättar 
förståelsen av deras egen forskning och ger dem en nödvändig pedagogisk förmåga för framtiden. Dock 
ser vi i vissa fall att i synnerhet undervisningen kräver omedelbar tidsplanering som kan inverka på 
avhandlingsskrivandet, som har en längre tidsram. Detta är en fråga som vi diskuterar vid HLK och i den 
individuella handledningen med doktoranden. Här betonas också relationen mellan 
institutionstjänstgöring, 0bligatoriska kurser och forskartid så att fördelningen mellan dessa är 
balanserad och genomförbar. Doktorander har efterfrågat någon form av mentorsstöd i samband med 
undervisning, och har till viss del fått detta.  

Doktoranderna i välfärdsrätt är inte färdiga. Avvikelser från ISP förekommer och beror på 
föräldraledighet och sjukskrivningar. Under pandemin har vi sett en tendens där doktoranderna hämmas 
av olika skäl, såsom isolering, hinder för att genomföra fältstudier pga reserestriktioner, vård av sjuka 
barn, ergonomiskt ohållbara arbetsplatser. Dessa är viktiga frågor som vi diskuterar i HLK och i samband 
med Feelgoods stöd för enskilda doktorander, och även i IKOS forskarutbildningsråd.  
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende uppföljning, åtgärder och återkoppling – 
svagheter att åtgärda, styrkor att utveckla. 
Välfärdsrätten följer kontinuerligt satsningar på fakultetsnivå för att erbjuda stödstruktur för 
doktorandernas avhandlingsarbete och uppmanar doktoranderna att utnyttja de olika resurser som 
erbjuds på fakulteten, såväl vad gäller stresshantering eller mer avhandlingsinriktade kurser, bland annat 
i akademiskt skrivande på engelska.  

I fråga om den vetenskapliga kvaliteten erbjuder forskningsmiljön ett högkvalitativt seminarium 
samt erbjuder meriterade forskare som huvud- och bihandledare. Avdelningens gemensamma 
forskarutbildningskurser planeras och genomförs av Avdelningens mest meriterade och erfarna lärare, 
och successivt bidrar även yngre forskare samt i förekommande fall lärare från andra lärosäten genom 
våra samarbeten (här ingår för välfärdsrättens del Göteborgs, Lunds, Karlstads och Örebros universitet). 
Huvudhandledare ansvarar för de individuella kursernas kvalitet. Huvudhandledare diskuterar och 
godkänner behovet av externa kurser för doktoranderna. Kurser och kursutbud utvärderas kontinuerligt. 
En viktig fråga är hur forskarutbildningen inte bara ska vara vetenskapligt högkvalitativ, utan också 
effektiv i sin utformning. Innehållet i kursutbudet, i synnerhet det valbara, prövas ständigt mot 
doktorandernas behov och önskemål.  

När det gäller tidsplanering och progression kan det finnas skäl att stärka forskningsmiljön med 
mer konkreta inslag av tidsplanering, akademiskt skrivande, och fler presentationer mellan de 
obligatoriska seminarierna. I en av doktorandkurserna som genomförts våren 2021 finns ett tydligt inslag 
av att vid varje seminarietillfälle knyta an till och presentera (i samband med gästlärare) det egna 
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avhandlingsprojektet. Detta skulle kunna utvecklas genom workshops med Avdelningens forskare eller 
inbjudna gäster, alternativt i form av en introduktionskurs kring avhandlingsarbetet. En revidering av 
antalet kurspoäng har gjorts i förhållande till avhandlingsskrivandet inom ramen för given tid, då vi såg 
en obalans mellan avhandlingsarbete och kurspoäng där de senare i praktiken utgjorde en mindre del. 
Tidigare 75 poäng hp som kursdel varav 52,5 obligatoriska, har därför sänkts till 60 poäng varav 45 hp är 
obligatoriska. Det kan vidare finnas behov för doktoranderna att skapa ett gemensamt tvärvetenskapligt 
seminarium på IKOS, där de kan ventilera texter oftare.  

En annan fråga gäller sjukskrivningarna och de begränsningar som pandemin har inneburit och i 
viss mån förstärkt. Å ena sidan kan detta spegla en större samhällsstruktur. Å andra sidan innebär det att 
stress och isolering inom forskarutbildningar som har givna tidsramar, och detta bör genomlysas på 
samtliga nivåer.  

Ett identifierat utvecklingsområde är att vi behöver får en mer samlad bild av hur varje enskild 
doktorandkurs togs emot och utvecklades. Genom att använda Lisam för forskarutbildningen, där vi 
samlar kursplaner och kursrapporter dokumenteras, finns också utrymme för att tydliggöra hur vi 
använder utvärderingar och åsikter från doktorander som genomgått en kurs. 

4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv  

På vilket sätt och i vilka sammanhang (på olika nivåer i organisationen som t. ex. institution och 
avdelning) ges doktoranderna möjlighet att utöva inflytande vad avser beredning respektive beslut i 
frågor som gäller utbildningen? Enligt vilka principer fördelas dessa uppdrag till doktorander inom 
miljön? 
 
IKOS har ett nybildat doktorandråd. Doktoranderna i välfärdsrätt utgör en liten grupp om tre 
doktorander (varav en licentiand). Två av doktoranderna antogs samtidigt i april 2018 och licentianden 
antogs i augusti 2019. Doktorandrepresentation på samtliga nivåer och forum sker gemensamt med 
doktoranderna i socialt arbete, som antagits vid tidigare tidpunkt än doktoranderna i välfärdsrätt, vilket 
bidrar till att doktorandgruppen utökas. Tillsammans har Avdelningens doktorander erfarenheter av 
olika steg av avhandlingsarbetet.  

På avdelnings- och institutionsnivå är doktorandgruppen direkt representerade på personalmöten, i 
HLK samt i det nybildade IKOS doktorandråd. I det institutionsövergripande forumet LiUPhD är 
doktorandgruppen vid Avdelningen indirekt representerade genom en IKOS-representant. 
Doktorandgruppen är även indirekt representerade i andra råd och forum på olika nivåer inom LiU.  

Doktorandrepresentanter väljs av doktoranderna genom det avdelningsgemensamma 
doktorandrådet för välfärdsrätt och socialt arbete. Indirekt representation utses via studentkårerna. I 
doktorandrådet utses även andra individuella uppdrag av vikt för forskarutbildningen som exempelvis 
samordnare av avdelningens högre seminarieverksamhet, som utgör del av institutionstjänstgöringen, 
och som är tänkt att rotera. Doktorandrådet har även inflytande över innehåll och utformning av 
avdelningsgemensamma doktorandkurser, workshops etc genom direkt representation i HLK.  
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Allteftersom antalet doktorander på Avdelningen minskat har det varit svårt att utse 
representanter till de olika forumen. Höstterminen 2021 har intagning skett av nya doktorander i socialt 
arbete, vilket kommer att stärka doktorandgruppen.  
 
Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till doktoranderna också återföra deras 
synpunkter på utbildningen (exempelvis kursvärderingar och doktorandundersökningen)? 
Det är framförallt i HLK som doktorandernas synpunkter på forskarutbildningen inhämtas, diskuteras och 
återförs. Genom dialog med HLK utformas exempelvis doktorandkurser efter deras intressen och behov. 
Exempelvis deltog doktoranderna i utformningen av kursen ”Kvalitativa metoder inom 
samhällsvetenskap” som gick under 2019–2020. I ett tidigt stadie av planeringsarbetet ombads de att 
lämna in skriftliga förslag på de metoder som de önskade kunde ingå i kursen, metoder som de använder 
sig av i sina avhandlingsprojekt. I ett senare skede av planeringen lämnade doktoranderna, via 
doktorandrådets representanter i HLK, synpunkter på den kursplan som kursansvarig 
(forskarutbildningsansvarig i välfärdsrätt) hade utvecklat. Efter att kursen avslutades inhämtades 
skriftliga synpunkter kring kursens genomförande. Detta är ett exempel på hur doktorandernas 
synpunkter samlas in både innan, under och efter genomförandet av de doktorandkurser som ingår i 
deras forskarutbildning.  
Doktoranderna i välfärdsrätt träffas regelbundet och diskuterar forskarutbildningen i välfärdsrätt 
specifikt. Deras synpunkter framförs och diskuteras både i HLK men också vid informella möten, samt 
externat i formen av skrivveckor tillsammans med huvudhandledare.  

Även Avdelningens arbetsplatsträffar är ett forum där doktoranderna kan lyfta frågor om den 
gemensamma arbetsmiljön som har betydelse för forskarutbildningen, t ex frågor om pedagogiska 
kurser, undervisning, tjänstgöringstid och rapportering av detta.  
 
Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö? 
Det är vanligt förekommande att doktorander upplever perioder av stress, tidspress och hög 
arbetsbelastning. Frågor som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lyfts ofta inom ramen för den 
individuella handledning som varje doktorand regelbundet har och i mer informella sammanhang med 
handledare eller doktorandkollegor. Frågor som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lyfts inom 
ramen för doktorandrådet vid IKOS och sedan vid behov även på HLK och vid arbetsmiljörunda. 

Dessa frågor hanteras också av HR-avdelningen och avdelningschefen som har det övergripande 
arbetsmiljöansvaret för doktorander. Både HR personal och avdelningschef finns tillgängliga att svara på 
frågor och ge vägledning till doktorander i frågor som rör arbetsmiljön. Dessutom finns fackliga 
representanter samt arbetsmiljöombud att tillgå för doktorander som är i behov av stöd och vägledning.  

Frågor som rör både den fysiska och psykiska arbetsmiljön har särskilt aktualiserats under det 
senaste året på grund av den pågående pandemin. Den psykosociala arbetsmiljön stärks även genom de 
möten och den samvaro som sker i samband med t ex doktorand- och avdelningsseminarier. 
Avdelningens regelbundna morgonmöten har under pandemin blivit ett viktigt forum för att lyfta denna 
typ av frågor. I övrigt har alla doktorander, precis som andra anställda inom LIU, tillgång till 
företagshälsovården och friskvårdsbidrag. 
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Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella åtgärder angående den 
psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och forskarutbildningsmiljön? 
Arbetet med uppföljning och återkoppling kring den psykosociala arbetsmiljön sker dels på individuell 
nivå vid handledningstillfällen, dels regelbundet vid återkommande möten såsom APT, Avdelningens 
morgonmöten samt vid HLK genom doktorandrepresentant. I december 2020 genomfördes en digital 
arbetsmiljörond kring den förändrade arbetsmiljön i och med pandemin som senare återkopplades till 
alla medarbetare. En universitetsövergripande undersökning riktad specifikt till doktorander 
genomfördes också 2020 av IKOS doktorandråd.  
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende doktoranders perspektiv – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla 
Utöver ovannämnda förslag kan följande framföras gällande doktorandinflytande: Samtliga doktorander 
i välfärdsrätt är intresserade av att kombinera sina doktorandstudier med undervisningsverksamhet. I 
den mån det är möjligt matchas varje doktorands kompetens och intressen med den tillgängliga 
undervisningen på socionomprogrammet och masterskurserna i välfärdsrätt. Doktoranderna 
uppmuntras också att undervisa i andra ämnen och bredda sitt kompetensområde. Passande 
undervisning diskuteras årligen på ett individuellt möte med programansvarig (Karriärsamtal och 
planeringssamtal). 

Doktoranderna är engagerade i utformning och planering av kurser, seminarier och workshops. 
Detta är dels en viktig aspekt av att utvecklas som självständig forskare och i sin roll som 
universitetslärare, dels en aspekt av att säkerställa att kurser och seminarier mm kan anpassas till 
doktorandernas forskningsintressen och behov. Ett problem som tidigare har tagits upp av doktorander 
är den osäkra framtiden för unga forskare och tidspress, inte minst i ljuset av de begränsningar för 
fältarbete som pandemin har inneburit. Inom välfärdsrätten och socialt arbete strävar vi efter att stödja 
doktorander på olika sätt, till exempel genom att arrangera seminarier kring forskningsansökningar, 
kollegialt mentorskap, skrivandeworkshops och samarbeten i forsknings- och utvärderingsarbete. Ett 
möjligt utvecklingsområde är att FUS träffar samtliga doktorander och utvärderar introduktionen de 
genomgår vid anställningens början.  

Doktoranderna som undervisar ska enligt studieplanen gå en pedagogisk kurs. En sådan erbjuds 
av universitetet vid Didacticum för att säkerställa att de är väl rustade för undervisningsuppgifter. Som 
en del i DAL-kursen ingår att deltagare auskulterar på och diskuterar varandras föreläsningar, ett 
moment som var särskilt uppskattat av flera doktorander, då det ger möjlighet att få återkoppling och 
stöd från mer erfarna lärare och andra doktorander, vilket är särskilt viktigt när man som doktorand är 
ny i lärarrollen och ofta har begränsad undervisningserfarenhet.  

Tillsammans med övriga medarbetare vid Avdelningen har välfärdsrätten framgångsrikt arbetat 
för att stärka möjligheterna att diskutera undervisning som både en organisatorisk och en pedagogisk 
fråga, till exempel under introduktionsmöten och årliga externat. Alla doktorander är inbjudna att delta i 
dessa diskussioner och bidra till anvisningarna och utvecklingen av kurser och program. Studierektor har 
en viktig roll när det gäller att kommunicera till doktorander om kompetens och färdigheter som krävs 
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för undervisning i olika kurser och program, hur de individuellt uppfyller eller inte uppfyller dessa 
kriterier, och hur de kan få nödvändig erfarenhet eller utbildning för att få tillgång till undervisning. 

Doktoranderna väljer i samråd med forskarutbildningsansvarig i välfärdsrätten sina egna 
handledare. Denna process är i allmänhet snabb, och relationer mellan doktorander och handledare är 
positiva. Under introduktionen till forskarutbildningen tillhandahölls en omfattande information om 
administrationsrutiner, vilket var lite överväldigande. De försäkrades emellertid att de när som helst 
kunde rådfråga den administrativa personalen om behovet skulle uppstå. Ett annat förslag är att en 
mini-workshop hålls om hur man ansöker om stipendier och hur man använder doktorandryggsäcken. 

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan  

På vilka sätt förbereder utbildningen doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv såväl (a) inom som 
utanför akademin samt (b) inom Sverige och utomlands?  
Förberedelser inför ett föränderligt arbetsliv är ett inslag i forskarutbildning inom välfärdsrätt, inte minst 
genom handledningen och medverkan i externa projekt exempelvis utvärderingsuppdrag och 
uppdragsutbildning. Samverkan mellan forskning, forskarutbildning och olika välfärdsrättsliga praktiker 
är också sedan länge del av kärnan i grundutbildningen socialt arbete. Genom både sin 
institutionstjänstgöring och det enskilda avhandlingsarbetet kommer doktoranderna i kontakt med 
arbetslivet. Det sker i förstnämnda fall genom inbjudna gästföreläsare. Vad gäller fältarbete så får 
doktoranderna en inblick arbetslivet genom intervju- och observationsstudier. Under 
forskarutbildningen diskuterar doktoranderna även återkommande frågor om samspel mellan forskning 
och det omgivande samhället, inte minst i relation till rättslig reglering i olika sammanhang. De 
avhandlingar som skrivs inom ämnet förväntas ta avstamp i frågeställningar som är samhällsrelevanta.  

En viktig uppgift när det gäller att stärka doktorandernas anställningsbarhet inom akademin är att 
tillse att doktoranderna under forskarutbildningen får möjlighet att delta i undervisning och därigenom 
förvärva de undervisningsmeriter de behöver för att kunna fortsätta sin karriär inom akademin. Vi 
bedömer doktorandernas möjligheter att förvärva sådana meriter som goda inom Avdelningen. 
Doktoranderna i välfärdsrätt har som regel en institutionstjänstgöring som omfattar 20 procents 
undervisning, företrädesvis inom ramen för Avdelningens grundutbildningsuppdrag. Därutöver 
genomför doktoranderna tjänstgöring som seminarieansvarig, assistent inom forskningsprojekt och 
utvärderingsuppdrag. Den kompetens som doktoranderna i välfärdsrätt har, gällande rättslig reglering, 
är starkt efterfrågad också av organisationer inom civilsamhället. En av våra doktorander har externa 
uppdrag som föreläsare. En av doktoranderna deltar också i undervisning vid andra lärosäten, som 
gästföreläsare. De olika uppdragen bidrar till att stärka doktorandernas anställningsbarhet, såväl inom 
akademin som utanför.  

Redan tidigt under forskarutbildningen uppmanas doktorander att genomgå en 
högskolepedagogisk kurs, som en förberedelse inför den stundande undervisningen. Av tre doktorander 
har två som genomfört undervisning också genomgått högskolepedagogisk kurs. Genom att under 
forskarutbildningen bedriva egen undervisning erbjuds doktoranderna goda möjligheter till pedagogisk 
meritering. Som en förberedelse inför en eventuell karriär inom akademin uppmuntras doktorander 
även till att skapa en pedagogisk meritportfölj.  
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Vid sidan av institutionstjänstgöringen kan doktorandens arbete med att skriva på sin avhandling i 
sig ses som en färdighetsträning. Här förvärvar doktoranden färdigheter som är av stor användning i en 
fortsatt karriär som forskare och lärare inom akademin. Under arbetets gång ges doktoranden 
exempelvis möjlighet att träna sig i att skriva forsknings- och etikansökningar, färdigställa vetenskapliga 
publikationer i alla de steg som den processen innebär, delta i seminarier och konferenser, etablera 
kontakter med andra forskare, liksom andra aktörer på fältet och i det omgivande samhället.  
 
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information (exempelvis från alumner, avnämare, 
adjungerade professor, industridoktorander, handledare med industrikoppling) som är relevant för 
utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? Hur följs detta upp? Om och i så fall hur 
sker samverkan mellan akademin och olika aktörer (kommuner, regioner, landsting, industrier) i 
lärosätets omvärld som kommer doktoranderna till del? 
För forskarutbildningens del är kontinuerlig omvärldsbevakning inom de områden där doktoranderna 
bedriver sin forskning av stor betydelse. Inhämtande av sådan information bygger inte minst på de 
upparbetade kontakter med de avnämare och andra aktörer i det omgivande samhället som finns i 
forskningsmiljön. Sådan information inhämtas främst utifrån tre olika sammanhang: (1) handledares och 
HLKs professionella nätverk, såväl inom som utanför akademin; (2) Socionomprogrammets programråd 
bestående av representanter från det sociala arbetets praktik inom regionen, främst socialchefer; (3) 
ovannämnda initiativ Asylkommissionen som är en gränsöverskridande plattform; (4) kontakter i 
samband med externa uppdrag; (5) ett samarbete som håller på att utvecklas mellan Avdelningen och 
FoU centrum för vård, omsorg och socialt arbete, med säte i Linköping, som utöver Linköpings kommun 
involverar åtta kommuner i regionen. 
 
Beskriv hur doktorandernas tjänstgöring vid institutionen läggs upp. Hur planeras 
institutionstjänstgöringen strategiskt för att doktoranden ska bredda sin anställningsbarhet efter 
disputation? (Exempelvis pedagogisk meritering). Enligt vilka principer fördelas arbetsuppgifter till 
doktorander inom miljön? 
Doktorander genomför i regel 20 procents institutionstjänstgöring, företrädesvis i form av undervisning 
inom ramen för Avdelningens grundutbildningsuppdrag. Inför varje termin förs ett samtal mellan 
studierektor och doktorand, där doktorandens tjänstgöring planeras. Syftet är här att göra en rimlig 
arbetsfördelning mellan avhandlingsarbete, undervisning och möjligen övriga arbetsuppgifter. 
Planeringen förankras med huvudhandledaren. Huvudlinjerna för varje år förs in i ISP och följs upp för 
att tillse så att arbetsfördelningen är rimlig och följer den avsedda planeringen. Ett annat forum där 
doktorandernas tjänstgöring diskuteras är HLK, som ger möjlighet för såväl mer strategiska samtal och 
erfarenhetsutbyte mellan handledare som samtal kring enskilda doktorander och konkreta avvägningar 
som kan behöva göras. 

Doktorander är en viktig resurs när Avdelningen ska utföra sitt undervisningsuppdrag. Doktorander 
ingår i Avdelningens reguljära lärarlag, tillsammans med mer seniora lärare, och ges där möjlighet till 
både stöd och att ta del av mer seniora lärares erfarenheter. Doktorandens anställningsbarhet och 
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framtida möjligheter till anställning är en fråga som återkommande diskuteras vid handledning och som 
avdelningschef berör i samband med medarbetarsamtal. 

Doktorandernas undervisning planeras på ett sätt som skapar en rimlig balans mellan olika 
arbetsuppgifter, med hänsyn till doktorandernas vana och erfarenhet av att bedriva undervisning. Det 
innebär att doktorander under den inledande delen av forskarutbildningen i huvudsak planeras in för 
undervisning som inte kräver allt för mycket tid för förberedelse. Dessutom är det möjligt för 
doktorander som undervisar på ett tidigt stadium i sin forskarutbildning att få mer tid än mer seniora 
lärare. När undervisning planeras prioriteras särskilt moment som återkommer. Det finns goda 
möjligheter att göra en sådan planering, inte minst givet att intagning till Socionomprogrammet sedan 
en tid sker både vår- och hösttermin, där samma kurser återkommer varje termin. Det är önskvärt om 
samma eller närliggande undervisningsuppdrag varje år under hela forskarutbildningen. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende arbetslivsperspektivet – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla 
Ämnet välfärdsrätt definieras i förhållande till socialt arbete och bygger delvis på samverkan mellan 
forskning och det omgivande samhället, inte minst med det sociala arbetets rättsliga praktiker. Ett 
framtida arbetslivsperspektiv är därmed i någon mening integrerat i själva ämnet. Avhandlingsprojekten 
förväntas bygga på arbetslivs- och samhällsrelevanta frågeställningar och genomförs vanligen genom 
empiriska studier inom en rad olika verksamheter utanför akademin. Samverkan med dessa 
verksamheter för såväl insamling som återkoppling av forskningsresultat är därmed en förutsättning för 
att avhandlingsprojektet ska kunna genomföras. 

Doktorander i välfärdsrätt kan efter disputation fortsätta sina karriärer inom akademin, endera vid 
Avdelningen eller vid andra lärosäten. Vi ser i dagsläget inte några behov av att göra någon systematisk 
uppföljning av forskarstuderandes fortsatta karriärvägar. Om antalet doktorander skulle öka avsevärt 
kunde möjligen en sådan uppföljning bli aktuell. 

 

6 Hållbarbarhetsperspektiv2  

Hur säkerställs att doktoranden får insikt om hur hållbar utveckling är relevant inom respektive 
forskarutbildning3. Ge exempel på vilka sätt som aspekter av hållbar utveckling aktualiseras. 
Flera doktorandkurser inom forskarutbildningen i välfärdsrätt har inkluderat en kritisk diskussion om 
hållbar utveckling. Härmed avses de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av begreppet hållbar 
utveckling. Som exempel kan nämnas DAL-kursen samt även kursen i kvalitativa metoder som har 
utvecklats i samverkan med forskarstuderande i socialt arbete och välfärdsrätt. I arbetet med att 
integrera hållbar utveckling och Agenda 2030 i forskarutbildningen har universitets arbete med Lika 

 
2 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5§, 
högskolelagen [1992:1434]). 
3 I examensmål 10 (respektive mål 6 för licentiander) anges att doktoranden ska: visa (fördjupad) insikt om 
vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.  
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villkor beaktats vid utvecklingen av kursen. Kursen genomfördes med avseende på Lika villkorsarbetet 
vid LIU och dessa har inkluderats i kursplanen (Agenda 2030 och de globala målen samt hållbart lärande i 
enlighet med UNESCO:s målsättningar).  

Vidare behandlas socio-ekonomiska frågor och frågor gällande sociala och civila rättigheter i flera 
av deltagarnas forskningsprojekt. Ekologisk hållbarhet beaktas genom administrativa komponenter där 
bland annat distansundervisning tillämpas. Detta har utvecklats betydligt under pandemin och ger 
möjligheter att även framgent, när mer resande blir möjligt, fortsätta att träffas digitalt, för ett hållbart 
arbete.  

På våra forskningsseminarier har doktorander också fått möjlighet att bekanta sig med pågående 
diskussioner och forskning om de globala målen för hållbar utveckling och flera av dess dimensioner. 
Inom välfärdsrätten utgår vi från ett systemiskt och integrerat kritiskt perspektiv, som framhåller social 
hållbarhet i en mängd dimensioner, inte minst kring mänskliga rättigheter för människor med prekär 
legal status. Doktoranderna får insikt om förutsättningar för att utveckla förståelse av allas rätt att leva 
ett hälsosamt liv och, att verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar (mål 3), verka för minskad 
ojämlikhet mellan länder (mål 10), bidra till hållbara städer och samhällen (mål 11) samt verka för 
fredliga och inkluderande samhällen (mål 16). Ett utvecklingsmål för den välfärdsrättsliga forskningen är 
att förstärka kopplingen mellan forskning om välfärd och ekologisk hållbarhet, samt välfärd och hälsa. 
 
Sammanfattande om utvecklingsområden avseende hållbar utveckling – svagheter att åtgärda, 
styrkor att utveckla 
Vi har identifierat flera områden som är under utveckling, bland annat gällande kunskap om Agenda 
2030. Hållbar utveckling i dess olika dimensioner är ett område av stor relevans för välfärdsrätt och det 
behöver vidareutvecklas i forskarutbildningen. Ekologisk hållbarhet är ett ytterligare utvecklingsområde, 
mångfald ett annat. Distansundervisning har utvecklats under pandemin och kan i framtiden skapa nya 
digitala inslag i forskarutbildningen. Vidare avser vi att utveckla möjligheterna för internationella 
samarbeten genom Linnaeus-Palme partnerskap som möjliggör för fler internationella nätverksarbeten 
med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Kurserna i välfärdsrätt har många utvecklingsmöjligheter 
och en utmaning är att skapa stabilitet i forskarutbildningen genom en kritisk massa av 
forskarstuderande. 
 
 


