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FÖRORD

FÖRORD

Humanistiska fakultetsstyrelsen, Göteborgs universitet har gett under-
tecknad, Hildur Kalman, uppdraget att under våren 2014 genomföra 
en översyn av utbildningen på forskarnivå vid fakulteten, med fokus på 
kvalitativa aspekter av utbildningen som miljö, det vill säga de proces-
ser och förutsättningar som omgärdar och stöttar själva utbildningen 
på forskarnivå. Som del av denna översyn har en inventering gjorts i två 
steg: en administrativ genomgång samt intervjuer.

Såväl den administrativa genomgången som intervjuer, har genom-
förts under februari – april 2014, i samarbete med fakultetens forsk-
ningssamordnare Sigríður Beck, samt med benäget bistånd av vicepre-
fekterna för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakultetens 
institutioner.

Resultat av översynen redovisas i denna rapport samt presenteras 
muntligt vid Humanistiska fakultetsstyrelsens sammanträde respektive 
möte med viceprefekterna den 18 juni 2014.

Umeå den 17/06-2014

Hildur Kalman
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UPPDRAGET OCH  
DESS GENOMFÖRANDE

Översynen av utbildningen på forskarnivå vid den Humanistiska 
fakulteten vid Göteborgs universitet har genomförts med fokus på 
kvalitativa aspekter av utbildningen som miljö, det vill säga de processer 
och förutsättningar som omgärdar och stöttar själva utbildningen på 
forskarnivå. Som grund för översynen har en inventering gjorts i två 
steg.

Det första steget har inneburit en rent administrativ genomgång av 
förutsättningar och organisation vad gäller ämnen, kurser, seminarier, 
handledarkollegier, individuella studieplaner, etc. Denna genomgång 
har också innefattat intervju eller mejlkontakt med administrativa 
handläggare vid institutionerna, samt systemadministratör vid Ladok 
med fokus på administrativa rutiner kring inrapportering, arkivering 
eller annan administration kring utbildning på forskarnivå. 

I det andra steget har intervjuer genomförts med företrädare för 
utbildningen på forskarnivå och doktorander vars syfte har varit att få 
en samlad bild vad gäller de erfarenheter och synpunkter som finns vid 
fakulteten vad gäller miljön och sammanhanget för utbildningen, det 
vill säga sådant som ska fungera som stöd och förutsättning för de pro-
cesser som ska leda till kvalitet i utbildningen. I denna del av översynen 
har intervjuer genomförts med samtliga sex viceprefekter för utbildning 
på forskarnivå vid fakulteten och fakultetens representant i forskarsko-
lan CULs ledningsråd (sammanlagt 7 personer) liksom med 41 aktiva 
doktorander. Vidare har 29 forskare med erfarenhet av handledning 
intervjuats, representerande alla forskarutbildningsämnen vid fakulte-
ten utom ett.

RAPPORTENS DELAR

I föreliggande rapport ingår följande tre övergripande delar: inledning 
(beskrivning av uppdraget och dess utgångspunkter); sammanfattande 
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och diskuterande redovisning av resultat (bakgrund och översikt vad 
gäller utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten, samt 
tematiska respektive institutionsvisa sammanfattningar); slutsatser och 
förslag.

I texten förekommer ibland citat företrädesvis från intervjuerna med 
doktorander, men även från intervjuer med handledare och vicepre-
fekter – i syfte att ge exempel, levandegöra texten och för att det helt 
enkelt fångar något på ett bra sätt. Det bör dock påpekas att citat 
enbart används i de fall att det uttrycker och sammanfattar något som 
framförts av fler personer än en. Samtidigt är citaten inte tillskrivna en 
viss person, utan omnämns enbart till exempel som ”doktorand” eller 
”handledare”, i enlighet med att intervjupersonerna i samband med in-
tervjuerna informerades om att jag kunde komma att använda enstaka 
citat från intervjuerna, utan att dessa skulle tillskrivas viss namngiven 
person. Det viktiga här är nämligen inte vem som har sagt vad, utan 
vilken erfarenhet citatet ger uttryck för. De frågor som ställts i samband 
med intervjuerna har fokuserat på utbildning på forskarnivå som verk-
samhet och hur den fungerar som miljö. Personerna har med andra ord 
intervjuats med avseende på de positioner och de roller de har i denna 
miljö, och de erfarenheter som kan knytas till dessa. Jag har vidare ut-
tryckligen efterfrågat att man så långt som möjligt ger uttryck för den 
erfarenhet man också anser sig dela med sina kollegor. 

Arbetet vid en fakultet är ständigt pågående, så även denna vårter-
min. Med andra ord finns sådant som uppmärksammas i denna rap-
port som visade sig vara under pågående översyn internt, med eventuell 
förändring till följd. Det faktum att en extern översyn varit på gång kan 
naturligtvis i vissa fall ha bidragit till delar av ett ständigt pågående in-
ternt översynsarbete. Rapporten delger en bild av forskarutbildningen 
som den såg ut under februari-maj 2014. 
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FORSKARUTBILDNINGEN SOM MILJÖ 
– UTGÅNGSPUNKTER

Översynen utgår från och vilar på några antaganden om kvalitet i 
utbildning på forskarnivå i allmänhet, och vad kvalitet innebär i termer 
av en forskarutbildningsmiljö i synnerhet. Vad är då kvalitet i forskar-
utbildning? I högskoleförordningen (1993:100) finns förutom kravet 
på en godkänd vetenskaplig avhandling några allmänna mål uppsatta 
för licentiatexamen respektive doktorsexamen. De allmänna målen för 
utbildningen specificeras under rubriker som ”kunskap och förståelse”, 
”färdighet och förmåga”, ”värderingsförmåga och förhållningssätt”. 
Utbildning på forskarnivå har därmed att skapa och tillhandahålla 
en utbildningsmiljö där doktoranden ges förutsättningar att kunna 
tillägna sig och utveckla ovan nämna kunskap och förståelse, samt 
dessa färdigheter, förmågor och förhållningssätt. Dessa förutsättningar 
förstås i denna översyn som forskarutbildningsmiljön i vid mening, 
det vill säga en miljö i vilken doktoranden ges möjlighet till intellektu-
ella utbyten och sammanhang, såväl vad gäller kunskap inom det egna 
forskningsområdet, som insikt vad gäller vetenskapligt arbete, teori 
och metod mer generellt. Det är kvalitativa aspekter av utbildningen på 
forskarnivå i denna vida mening som stått i fokus vid översynen, det vill 
säga de processer och förutsättningar som i sig förväntas bidra till kvali-
tet i utbildningen, leda till kunniga forskare och vetenskapliga avhand-
lingar av god kvalitet, det vill säga handledning, kurser, seminarier. 
Organisation samt administrativa system och rutiner är viktiga delar i 
det som utgör utbildningens miljö, och uppmärksammas därmed också 
i denna rapport liksom andra slag av stöd och kvalitetssäkring, för en 
väl fungerande miljö för utbildning på forskarnivå, som till exempel 
handledarkollegier.

Genom att ställa de allmänna examinationsmålen som anges i hög-
skoleförordningen i relation till miljön i vid mening är det möjligt att 
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översiktligt peka på de processer, förutsättningar och insatser som kan 
förväntas bidra till kvalitet i forskarutbildningen enligt ovan.

Genom kurser inom det egna forskningsområdet och deltagande i 
seminarier, samt genom deltagande i vetenskapliga konferenser kan 
doktoranden ges möjlighet att uppnå målet att ”visa brett kunnande 
inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsom-
rådet”. Genom kurser inom det egna forskarutbildningsämnet samt mer 
brett övergripande metod- och teorikurser, ges möjlighet att uppnå målet 
att ”visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med 
det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet”.

Genom genomförandet av ett avhandlingsarbete med därtill hö-
rande analys(er), bör målet att ”visa förmåga till vetenskaplig analys 
och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av 
nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer” kunna 
uppnås. Till avhandlingsarbetets genomförande hör naturligtvis också 
att utbildningsmiljön tillhandahåller handledning av god kvalitet, 
löpande seminariebehandling av delar av avhandlingen, att doktoranden 
genomför egen inläsning på området, samt har tillgång till kurser som 
är relevanta för forskningsområdet i stort och avhandlingen med dess 
forskningsfrågor i synnerhet. Genom de överväganden som avhand-
lingsarbetet kräver, såväl metodologiska som i utarbetandet och avgräns-
ning av syfte med dess övergripande frågeställningar, jämte deltagande 
i seminariegranskningar av egna och andras forskningsarbeten ges 
doktoranden möjlighet att utveckla ”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”. Arbetet med avhandlingen är 
naturligtvis just det som de olika processerna i övrigt ska stötta, så att 
målen ”med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning 
väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen” samt att ”visa förmåga att 
identifiera behov av ytterligare kunskap” kan tyckas onödiga att kom-
mentera här. I samband med kurser, seminarier och konferenspresentatio-



ner -  inte minst sådana som sker i tvärvetenskapliga sammanhang - bör 
doktoranden ges möjlighet att öva i förhållande till målen att ”visa 
förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang munt-
ligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning 
och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället 
i övrigt” respektive ”visa förutsättningar för att såväl inom forskning 
och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang 
bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande”. Dessa mål 
kan vidare tillägnas, förutom i själva avhandlingsskrivandet, i samband 
med kurser i akademiskt skrivande, högskolepedagogiska kurser, samt 
genom att ges möjligheter att öva dessa förmågor på det språk, oftast 
engelska men inom språkämnena även på det språk som det vetenskap-
liga ämnet berör, som presentationerna kommer att ges. Här kan det, 
förutom seminarie- och konferenssammanhanget, handla om kurser i 
till exempel akademisk engelska (eller annat språk).

De mål som i högskoleförordningen rubriceras som ”värderings-
förmåga och förhållningssätt”, nämligen att kunna visa ”intellektu-
ell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar”, och ”fördjupad insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används” bör förutom med stöd av handledning och 
seminariemiljö kunna tillägnas genom kurser i vetenskapsteori och etik 
(såväl forsknings- som forskaretik), samt i genomförandet av avhand-
lingen.



DOKTORAND: STUDENT, ANSTÄLLD 
OCH FORSKARE UNDER UTBILDNING

Som anställd doktorand finns ett flertal roller att förhålla sig till, vilket 
även avspeglas i de administrativa rutiner som omgärdar utbildningen. 
För det första är man student antagen till utbildning där avhandling 
och kurser är poängsatta. För det andra är man anställd och har såväl de 
rättigheter och skyldigheter som följer av att vara anställd vid univer-
sitetet, en statlig myndighet, och ofta engagerad i institutionstjänstgö-
ring. För det tredje (och framför allt) är man forskare under utbildning 
– en i termer av utbildning och erfarenhet yngre kollega i forskarge-
menskapen. Särskilt de två senare rollerna innebär också olika typer 
av samverkan, såväl inom forskarsamhället som med samhället i övrigt 
- sammanhang i vilka doktoranden också förväntas tillägna sig och så 
småningom besitta en vetenskaplig generalistkompetens, inkluderande 
fördjupningen inom ett specialområde. Utbildning på forskarnivå har 
alltså att förhålla sig till och tillhandahålla en fungerande miljö som 
svarar mot dessa tre olika roller, vilket också avspeglas i de olika admi-
nistrativa system och rutiner som finns som stöd: ett system att rappor-
tera in studieresultat, nämligen Ladok, ett annat personalsystem och ett 
stöd för doktorandernas progression under studietiden; de individuella 
studieplanerna.

Synen på forskarutbildning och doktorandens roll i denna har på 
senare år kommit att förändras på så vis att utbildningsmiljön i termer 
av intellektuell gemenskap, samarbete och samverkan uppmärksam-
mats alltmer. Utbildningen på forskarnivå ses som en resurs för orga-
nisationen i stort – som en möjlighet till ökad kapacitet för forskning, 
utbildning och samverkan – och den intellektuella miljön runt dokto-
randen, utöver handledarens roll, har kommit att betonas allt mer (se 
t ex Walker 2008; Ledning för kvalitet i forskarutbildningen 2014). 
Detta förändrade synsätt har också satt spår i en reglering av olika 
faktorer i utbildningens miljö – som till exempel att de doktorander 
som påbörjat sin utbildning efter 2007 ska ha minst två handledare, 
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och att utbildning för forskarhandledare blev obligatorisk. Detta senare 
krav ströks ur högskoleförordningen i samband med den så kallade 
autonomireformen (SFS 2011:1020). Ett fokus på miljön aktualiserar 
också frågor om doktorandens delaktighet i forskarutbildningsmiljön: 
att såväl kunna ta del av miljön som att själv utgöra en del av den.

Kvalitativa aspekter på forskarutbildningsmiljön i den vida mening 
som denna rapport vilar på har, med bland annat frågor om kvalitet 
på seminarier, kurser och handledning, också varit föremål för de 
doktorandenkäter som Forskarutbildningsgruppen och Humanistiska 
doktorandrådet genomfört, senast 2011 (Doktorandenkät vid Huma-
nistiska fakulteten 2011). Antalet respondenter var 64, av cirka 130 
doktorander med en aktivitetsgrad som översteg 10 %. De allra flesta 
svarande angav sig i denna enkät vara nöjda eller mycket nöjda med 
samarbetet med sin huvudhandledare.  På en skala där siffran fem stod 
för ”mycket bra/helt tillfredsställande/i stor utsträckning” och siffran 
ett för ”mycket dåligt/inte alls tillfredsställande/inte alls” hade de allra 
flesta (52 av de 63 svarande på den frågan) angett siffrorna 4 eller 5. 
Vad gällde de 12 personer som svarat på frågan om nöjdhet med extern 
handledare hade 9 av dessa också angett siffrorna 4 eller 5. Något lägre 
skattades seminarieverksamheten (medelvärde 3,5), och kurser oavsett 
kategori: kurser i egna ämnet, på fakultetsgemensam nivå eller univer-
sitetsgemensam nivå (medelvärde 3,4). Vad gäller generella arbetsmil-
jöfaktorer som arbetsklimat, tillgång till dator och arbetsplats, samt 
administrationen av forskarutbildningen var en majoritet nöjda (sam-
manlagt medelvärde för dessa frågor var 4,1). Men vad gäller doktoran-
dernas möjlighet till institutionstjänstgöring och då särskilt vad gäller 
hur rekryteringen till undervisning gick till var doktoranderna minst 
nöjda (medel 2,6).
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HUMANISTISKA FAKULTETER  
- UTMANINGAR

Under senare år har det som benämns som ”humanioras kris” debatte-
rats såväl internationellt som i Sverige där humanioras nytta ifrågasatts 
framför allt från näringslivets sida, samtidigt som andra förespråkat 
vikten av humanistisk bildning och kunskap för ett gott samhälle. 
Villkoren för arbete med utbildning på forskarnivå inom högskolorna 
har vidare på olika sätt förändrats, med ett förändrat regelverk (det vill 
säga regler i högskoleförordningen), en kraftig minskning av antalet 
doktorander inom humaniora samt nerläggning av undervisning i ett 
antal ämnen vid lärosäten.

I UKÄs årsrapport publicerad i maj 2014 konstateras att sedan 
1998 (det vill säga från forskarutbildningreformens genomförande) har 
antalet doktorandnybörjare i Sverige varierat mellan 3000 och 4000, 
med en högsta nivå år 2003, följt av en kraftig nedgång under åren 
2004 och 2005. Från 2008 fram till 2012 ökade antalet igen, och var 
nästan tillbaka vid 2003 års nivå. Antalet doktorandnybörjare år 2013 
är däremot drygt 3100, en minskning på 20 % jämfört med år 2012. 
Antalet nybörjare på forskarnivå vid Göteborgs universitet har, i likhet 
med situationen vid de flesta andra lärosäten, också minskat påtagligt 
mellan 2012 och 2013: en förändring på -23 %, och ligger med 251 
nyantagna doktorander därmed något under 2008 års nivå, då antalet 
var 261.

Då antalet nybörjare på forskarutbildningen fluktuerat genom åren 
anses det i rapporten vara för tidigt att säga huruvida minskningen ska 
ses som ett trendbrott. Minskningen överlag diskuteras i rapporten i 
relation till att forskningsintäkterna (det vill säga den sammanlagda 
summan till forskning och forskarutbildning vid alla fakulteter) samti-
digt ökat. En möjlig delförklaring till minskningen som diskuteras är 
att några lärosäten bara antar doktorander vartannat år. En förklaring 
som diskuteras särskilt i förhållande till samhällsvetenskap (250 färre 
nybörjare år 2013 än 2012) är att någon antagning till forskarskolor för 
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yrkesverksamma lärare inte har skett under 2013 – att jämföra med en 
antagning på cirka 200 året innan. 

De relativt sett största minskningarna ses inom humaniora och sam-
hällsvetenskap med 37 respektive 36 %. Humaniora med totalt 160 
doktorandnybörjare i Sverige år 2013 (att jämföra med 250 föregående 
år) utgör 5 % av det totala antalet doktorandnybörjare 2013. Ifall man 
ser till den totala doktorandpopulationen har antalet doktorander inom 
humaniora minskat med hela 40 % under den senaste tio åren.
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HUMANISTISKA FAKULTETEN  
VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Det finns med andra ord utmaningar som Humanistiska fakulteten 
vid Göteborgs universitet och dess institutioner i likhet med andra 
humanistiska fakulteter haft att arbeta med under de senaste åren. 
Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet anställde 32 dokto-
rander 2012, varav 18 i en gemensam antagning enligt den så kallade 
Århusmodellen. År 2013 anställdes 29 doktorander vid Humanistiska 
fakulteten vilket innebär att den relativa minskning av nybörjardokto-
rander i humaniora som ses i landet som helhet mellan just åren 2012 
och 2013 är mindre här. Däremot har antalet doktorandnybörjare (till 
doktors- och licentiatexamen) vid humanistiska fakulteten vid Göte-
borgs universitet minskat med 50 % mellan åren 2004 och 2013 (eller 
40 % om man slår ihop åren 2004-5 respektive 2012-2013).

År 2009 genomfördes en större omorganisation vid Humanistiska 
fakulteten då sexton institutioner slogs samman till sex storinstitutio-
ner. En av dessa nuvarande sex institutioner är den för svenska språket 
vilken dock inte slogs ihop med annan institution. Vidare organiserades 
Göteborgs universitet om åren 2011-12 i samband med införandet av 
den nya arbets- och delegationsordningen jämte en förändrad adminis-
trativ organisation. I samband med omorganisationen och efterföljande 
år har det lagts ner mycket arbete vad gäller utformningen av ramar 
för forskning och utbildning på forskarnivå. Så har storinstitutionerna 
arbetat fram tvärvetenskapliga forskningsprofiler inom vilka forskare 
och doktorander från olika ämnen ska kunna samlas, och såväl på 
fakultets- som institutionsnivå har man prövat olika sätt att utlysa och 
fördela bidragsrum i utbildning på forskarnivå, jämte en viss samord-
ning mellan utbildning på avancerad respektive forskarnivå. 

När det gäller miljön för utbildning på forskarnivå står Humanis-
tiska fakulteten inför ett flertal utmaningar, med olika faktorer som ris-
kerar att förstärka varandra i nedåtgående spiraler. Ett minskat söktryck 
i ett antal ämnen jämte ett minskat uppdrag, innebär få studenter och 



17

HUMANISTISKA FAKULTETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 

ger ett litet undervisningsunderlag för institutionen och dess ämnen. 
Ett litet undervisningsunderlag ger få lärartimmar per student vilket 
riskerar att minska utbildningens popularitet och attraktionskraft. Det-
ta innebär vidare att det blir få studenter som kan söka och som söker 
till avancerad nivå, vilket även detta ger litet undervisningsunderlag.  I 
förlängningen kan detta också innebära att en del ämnen står med allt 
färre presumtiva doktorander, vilka dessutom ser små eller inga möjlig-
heter att söka ett arbete inom akademin efter avslutad utbildning. 

Sammantaget innebär detta för ämnena vid fakulteteten att: med 
ett (historiskt sett) färre antal doktorander följer svårigheter att skapa 
den miljö och ”kritiska massa” som på olika sätt är av vikt för att ge 
intellektuellt utbyte och sammanhang i utbildning på forskarnivå, till 
exempel i form av gemensamma forskarutbildningskurser. Vidare, med 
få eller enstaka doktorander i ett ämne ges det för doktoranderna liten 
chans att följa tidigare doktoranders ”livscykler” – det vill säga att följa 
ett avhandlingsarbetes framväxt och de kontrollstationer som eventuella 
idé-, mitt- och slutseminarier samt disputationer utgör för doktoran-
den inom det egna ämnet.

För att i viss mån möta de utmaningar som forskning och utbildning 
på forskarnivå står inför har man vid flertalet institutioner arbetat för 
att på olika sätt öka samarbetet på tvärs mellan forskarutbildningsäm-
nena inom institutionerna, och även med ämnen utanför dessas grän-
ser. Detta har å ena sidan skett genom gemensamma seminarieserier 
inom institutionernas tvärvetenskapliga forskningsprofiler och gemen-
samma doktorandseminarier vid några institutioner. Å andra sidan 
har man arbetat för att få mer samstämmighet mellan olika ämnens 
allmänna studieplaner för forskarutbildning.

Sett ur fågelperspektiv utmärks Humanistiska fakulteten vid Göte-
borgs universitet av att där finns ett relativt stort antal (30) forskarut-
bildningsämnen, med därtill kommande inriktningar, samtidigt som 
det bara finns enstaka eller få doktorander i många av dessa ämnen 
– fakulteten har 174 doktorander registrerade varav ett hundratal är 
aktiva. Med få doktorander och många små ämnen – hur är det möj-
ligt att skapa en god miljö för utbildning på forskarnivå? I rapporten 
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beskrivs vad som redan görs samt ges förslag på vad som ytterligare kan 
göras. 
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FAKULTETETEN OCH DESS ANSVAR
Ansvaret för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet vilar 
ytterst på universitetsstyrelsen och rektor, som till beredningsstöd i 
forskarutbildningsfrågor har en universitetsgemensam utbildnings-
nämnd. Nämnden har ett permanent utskott för utbildning på forskar-
nivå med representanter från alla fakulteter. På utskottet ligger att verka 
för gemensamma principer för utbildningen på forskarnivå samt bidra 
till kvalitetssäkring och erfarenhetsutbyte (Regler för studier på forskar-
nivå vid Göteborgs universitet, 2.1-2).

Fakultetsstyrelsen har i sin tur att, på delegation av rektor, fatta be-
slut om principerna för fakultetens utbildning på forskarnivå, men med 
avseende på vissa frågor, så som inrättande och avveckling av ämne 
för utbildning på forskarnivå inklusive forskarskolor, måste fakultets-
styrelsen inhämta utbildningsnämndens synpunkter innan beslut kan 
fattas. Fakultetsstyrelsen ansvarar för strategisk planering, övergripande 
styrning och kvalitetssäkring av fakultetens utbildningar på forskar-
nivå (Doktorandreglerna, 2.3). Fakultetsstyrelsen har vidare möjlighet 
att genomföra strategiska satsningar, där satsningar på forskning och 
utlysande av medel till gästforskare även får effekter för utbildningen på 
forskarnivå.

Det bör här också påpekas att där fakulteten tidigare fördelade 
doktorandtjänster och pengar till forskarutbildning, så fördelas nu-
mera fakultetsanslaget till institutionerna i en fast del – ett basanslag 
för lärares forskning och handledning inom forskarutbildningen – och 
en ”rörlig” del – vilken baseras på ämnenas prestationer under senaste 
fyra åren, i termer av publikationer, externa medel och examina inom 
forskarutbildningen (att jämföra med universitetsstyrelsens tilldelning 
till fakulteterna som baserar sin rörliga del på enbart publikationer och 
externa medel) (se Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Hu-
manistiska fakulteten 2014, respektive 2015). Den prestationsbaserade 
tilldelningen från fakulteten till institutionerna kommer att successivt 
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öka under kommande år allteftersom de doktorander som antagits till 
och med 2012 avslutar sin doktorandanställning. Därmed kommer 
möjligheten att ge forskarutbildning och inrätta doktorandtjänster 
framgent i än högre grad än idag bestämmas av de prestationsbaserade 
resurserna. Även om en tilldelning som baseras på prestationer från de 
fyra senaste åren tillåter viss framförhållning, är det ändå ett system 
med eftersläpning, och viss brist på mer långsiktig förutsägbarhet. Efter 
ett generationsskifte i ett ämne kan till exempel andelen publikationer i 
vissa fall minska samtidigt som en yngre, nyss tillträdd, generation lek-
torer med mindre tid för forskning i sin anställning är upptagna med 
undervisning, och att etablera sig som forskare. 

De flesta fakulteter vid Göteborgs universitet har valt att i ledningen 
för sin fakultet förutom dekan och prodekan även ha en vicedekan med 
ansvar för utbildning på forskarnivå. Denna vicedekan är också den 
som företräder fakulteten i det permanenta utskottet i den universitets-
gemensamma utbildningsnämnden. Humanistiska fakulteten saknar 
dock vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå, däremot 
finns en sådan för grund- och avancerad nivå. I det permanenta ut-
skottet i den universitetsgemensamma utbildningsnämnden företräds 
fakulteten istället av en av fakultetens viceprefekter. Som viceprefekt på 
en institution har man dock inte ansvar för forskarutbildningen på fa-
kultetsnivå, och har inte mandat att driva därmed relaterade frågor. På 
fakultetskansliet finns däremot en forskningssamordnare, vars huvud-
sakliga arbetsuppgifter är att utgöra ett stöd till fakultetens institutioner 
(enligt hemsidan), och tillika utgör ett stöd till fakultetsledningen/de-
kan i det som ligger kvar på fakultetsnivå vad gäller forskarutbildning, 
forskning och samverkan. Även här gäller alltså samma sak som för 
viceprefekten i permanenta utskottet: att samordnaren inte kan sägas 
ha ansvar för och mandat att verka på samma sätt som en vicedekan 
har vad gäller utbildning på forskarnivå. Utöver forskningssamordnaren 
finns forskarutbildningsberedningen som leds av en docent, utan vice-
prefektuppdrag men vilken sitter i fakultetsstyrelsen. I forskarutbild-
ningsberedningen sitter vidare samtliga viceprefekter samt forsknings-
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samordnaren med som handläggare. Beredningen har som framgår av 
namnet att bereda ärenden, men är utan mandat i övrigt.

Prefekter vid fakultetens institutioner har i sin tur att, på delegation 
av rektor, ansvara för genomförandet av utbildningen på forskarnivå 
och för att individuella studieplaner upprättas för alla doktorander 
samt att de revideras minst en gång per år (Doktorandreglerna, 2.4). 
Detta ansvar är i sin tur delegerat från prefekterna till viceprefekterna 
på Humanistiska fakultetens sex institutioner.

Fakulteten erbjuder i genomsnitt två till fyra för fakultetens dok-
torander gemensamma forskarutbildningskurser per år, varav några 
är återkommande som kurserna i vetenskapsteori eller vetenskaplig 
presentationsteknik, och universitetsgemensamma kurser.

Utlysning av doktorandtjänster sker från och med 2013 av institu-
tionerna på fakulteten, men från fakultetsnivå strävas efter att utlys-
ning, antagning och anställning av nya doktorander samordnas så långt 
som möjligt med en gemensam antagning på hösten med för fakulteten 
två gemensamma introduktionsdagar. 

ÄMNESÖVERGRIPANDE INSTITUTIONER, 
FORSKNINGSPROFILER, SAMORDNING

Vid Humanistiska fakultetens sex institutioner är 174 doktorander 
antagna till utbildning på forskarnivå (maj 2014). Cirka ett hundratal 
kan beskrivas som aktiva, och de allra flesta är antagna för utbildning 
till doktorsexamen. De inaktiva är i de flesta fall sådana som antagits 
för många år sen utan finansiering eller de vars finansieringstid är slut 
utan att doktorsexamen ännu uppnåtts. Förutom de sex institutio-
nerna bör här också nämnas den fakultetsgemensamma forskarskolan 
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, till vilken 
sju av fakultetens nuvarande doktorander har antagits till utbildning på 
forskarnivå (varav några till licentiatexamen) inom ämnet humaniora 
med utbildningsvetenskaplig inriktning samt placerats vid institution 
och som tillhörande ett ämne vid institutionen. Vidare har det funnits 
två nationella forskarskolesamarbeten till vilka ett antal doktorander 
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och licentiander vid fakulteten antagits tidigare: GSLT (Graduate 
School of Language Technology) med doktorander från ämnena lingvistik 
och språkvetenskaplig databehandling, respektive SLIM (Forskarskolan 
Språk och lärande i mångfaldsperspektiv) med doktorander i svenska som 
andraspråk. Dessutom ingår Göteborgs universitet i ett nationellt sam-
arbete kring Forskarskolan i historia, till vilken doktorander i historia 
är antagna och där planer finns för att anta doktorander i idéhistoria 
också. Utöver detta finns ett antal nationella mer eller mindre formella 
samarbeten kring forskarutbildning i en rad ämnen vad gäller samar-
bete kring och information om kurser, och workshops för doktorander 
i anslutning till sådana. 

Efter sammanslagningen till sex storinstitutioner vid fakulteten 2009 
har mycket arbete lagts på att organisera olika former av ämnesövergri-
pande samarbeten på institutionsnivå.  I ett tvärvetenskapligt samarbete 
som i flesta fall når utanför institutionens gränser har man till exempel 
utformat gemensamma forskningsstrategier och forskningsprofiler med 
breda och förenande ansatser. Till profilerna hör särskilda seminariese-
rier, vilka i sin tur under perioder kan omfatta olika temaserier. 

Erfarenheterna av institutionssammanslagningarna så här några år 
efteråt är blandade. Sammantaget utrycker handledare att samman-
slagningen i det stora hela har utfallit väl framför allt vad gäller att 
doktoranderna har fått tillgång till en större miljö, med fler ämnesöver-
gripande mötesplatser och genom att samarbetet inom institutionerna 
har lett till mer homogena studieplaner. Framför allt beskrivs de tvär-
vetenskapliga kontaktytorna inom institutionerna ha ökat med möjlig-
het till intellektuella möten och sammanhang. Men samtidigt beskrivs 
det också som att den tvärvetenskapliga miljön och samarbetet inom 
fakulteten i vissa fall snarast har minskat, även gentemot ämnen place-
rade vid andra fakulteter. Här skiljer det sig dock åt mellan ämnen och 
institutioner i vilken mån man har forskningssamarbeten med ämnen 
på andra institutioner och fakulteter, och i vilken mån de ämnesöver-
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gripande seminarieserierna inbegriper samarbete med, eller gäster från, 
andra institutioner och fakulteter.

De sammanslagna institutionerna skiljer vidare åt sig åt med avse-
ende på hur många forskarutbildningsämnen som finns vid institu-
tionerna, samt hur många doktorander och vetenskapligt kompetenta 
(dvs. disputerade) det finns i enskilda ämnen i förhållande till övriga 
ämnen på institutionen (mellan tre och tio ämnen, med därutöver 
tillkommande inriktningar). Vid sammanslagningen framstod vidare 
några institutioner och dessas ämnen som mer akademiskt besläktade 
och näraliggande varandra vad gällde forskningsobjekt och/eller metod 
än andra, vilkas sammanslagning mer har kunnat betraktas i termer av 
”resonemangsäktenskap”. Intressant att notera är att de som samman-
förts mer under ”resonemangsformer” med därtill hörande lågt ställda 
förväntningar på samverkan och utbyte i vissa fall uttrycker mer nöjd-
het – man uppskattar det samarbete och intellektuella utbyte som man 
har kunnat få till stånd – än de som sammanförts med vad som kunnat 
uppfattas som mer näraliggande ämnen. 

Doktoranderna har med andra ord tillgång till en institutionsmiljö 
som förutom ämnesspecifika seminarier och kurser ger möjlighet att 
ta del av de seminarier och kurser som ges inom forskningsprofiler 
och institutionsövergripande nätverk. I många fall har dessa tvär- eller 
mångvetenskapliga miljöer gett både ett studiesocialt och ett veten-
skapligt sammanhang för doktoranden som går utöver det enskilda 
forskarutbildningsämnets, i andra fall har det kunnat upplevas som en 
svårighet eller ett hinder i utvecklingen av en forskaridentitet i förhål-
lande till det egna ämnet. 

Ibland upplevs en identitetsproblematik för doktoranderna som 
strävar med en avhandling och utbildning på forskarnivå i det enskilda 
forskarutbildningsämnet – något som även några handledare tar upp. 
En doktorand beskriver några av de utmaningar som det ämnesöver-
gripande samarbetet i forskningsprofilerna vid institutionen inneburit: 
”Det var svårt nog att skapa någorlunda likhet mellan våra nära ämnen! 
Strävan mot likhet skapar medvetenhet om olikhet. Man såg inte från 
början hur man talade förbi varandra. . . Det behövdes klargörande 
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diskussioner för att hitta en gemensam vokabulär.” Detta är inte förvå-
nande och behöver inte nödvändigtvis vara något negativt - utan något 
som de flesta erfarna forskare har stött på och haft att förhålla sig till i 
mötet med andra forskare och forskningsområden (jfr Kalman 2013). 
Däremot är det oerhört viktigt att lyfta och problematisera frågor om 
ämnens gränser och identitet. Inskolningen i ett akademiskt ämne 
innebär att man i hög grad tillägnar sig och införlivar ämnesspecifika 
förgivettaganden.  Vad som räknas som legitima frågor, och vad som 
räknas som ett problem är grundläggande antaganden som doktoran-
den oftast redan införlivat i sitt tänkande och akademiska identitet (jfr. 
Lattuca 2001; Andersson & Kalman 2010). Ämnesspecifika kunskaps-
hållningar, teoretiska grundvalar, användningen av centrala begrepp, 
etc. kan skilja sig åt även mellan de ämnen som till synes delar kun-
skapsobjekt och teoretiska traditioner – och som citatet pekar på: dessa 
olikheter behöver lyftas upp och problematiseras. Att utbilda sig till 
forskare i ett ämne inbegriper med andra ord också att tillägna sig ett 
vetande om detta ämnes gränser och att kunna artikulera, problema-
tisera och diskutera grundläggande förgivettaganden i det egna ämnet 
jämte sådana som man utgår från i sin forskning – både i relation till 
andra ämnen och inomvetenskapligt mer eller mindre näraliggande 
forskningsområden (jfr Kalman 2010).

Samtidigt som lednings- och administrativ personal har samlats så 
har de sex storinstitutionerna i varierande grad strävat efter att även 
samla och/eller blanda doktorander och vetenskapligt kompetenta från 
de olika ämnena lokalmässigt, delvis beroende på vilka lokaler man 
haft att tillgå och delvis beroende på val av ”institutionspolitik”. Även 
i förhållande till denna strävan finns divergerande erfarenheter bland 
doktoranderna. Ett flertal doktorander uppskattar att sitta i ”blandade 
rum”, det vill säga att dela rum med doktorand från annat ämne – på 
så vis att det ger en möjlighet att följa varandras olika faser i utbildning 
och avhandlingsarbete i ett både socialt och vetenskapligt utbyte, utan 
att behöva uppleva den känsla av stress eller konkurrens som lätt upp-
står visavi en doktorand i samma ämne. För andra känns det onödigt 
konstlat att sitta jämte en doktorand från annat ämne och samtidigt 
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vara långt ifrån ämneskollegor. För dem som fått möjlighet att sitta 
jämte både doktorandkollegor och andra anställda i samma ämne har 
uppskattat det, då det inneburit att man snabbt känt sig som en kol-
lega. 

Naturligtvis beror doktorandernas upplevelser också på de rent 
fysiska förhållanden som råder, det vill säga vilka lokaler institutionen 
har att tillgå. Det avgör ju i vilken mån det går att organisera rumsför-
delningen så att man som doktorand i vardagen på institutionen både 
kan stöta ihop och ha informella samtal med de andra doktoranderna 
på institutionen, och med äldre kollegor i ämnet. Det är inte särskilt 
förvånande att för den doktorand som sitter i en ”blandad” doktorand-
korridor, och som varken träffar doktorander eller seniora kollegor i 
ämnet särskilt ofta (enär doktorandkollegorna i det egna ämnet av olika 
skäl inte finns i miljön), så framstår möjligheten att få jobba i ett pro-
jekt med ämneskollegor som en dröm. Även handledare kan beskriva 
det som att den ”stora miljön kan göra att ämnesfolk är för utspridda”. 
Men det verkar alltså inte vara det att sitta i en tvärvetenskaplig miljö 
som i sig verkar upplevas problematiskt, utan i de fall att man lokal- 
och ämnesmässigt sitter så till att man sällan eller aldrig har kontakt 
med (särskilt äldre) ämneskollegor i vardagen, förutom vid seminarier 
och handledning.

De informella samtal kring forskning som ges möjlighet till i miljön 
genom att man har näraliggande gemensamma lunchutrymmen och 
har chans att stöta ihop i korridoren nämns ett flertal gånger under 
intervjuerna, i samband med att doktoranderna säger sig vilja ha mer 
samhörighet med kollegor i sitt eget ämne. Informella möten nämns 
också som tillfällen då det är möjligt att dryfta osäkerhet och frågor 
som rör doktorandtillvaron i stort. Ibland, särskilt de första åren av ut-
bildningen, förekommer också att man suttit fyra doktorander i samma 
rum, vilket några tycker har varit åtminstone en person för mycket. 
Man vill så att säga gärna sitta i livaktig korridor – men med möjlighet 
till arbetsro på rummet.

Lokalfrågor kanske kan framstå som triviala – men var man sitter 
och på vilket sätt det hela organiseras är en viktig del av miljön, på 
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samma sätt som ”frånvarande” doktorander varken bidrar till eller har 
möjlighet att utnyttja miljön i särskilt hög grad.

Vikten av de sociala mötesplatser som går utöver seminarie- eller 
sammanträdesformen betonas många gånger under intervjuerna, där 
återkommande gemensamma fikan eller luncher inom ämnena ses 
som viktiga i att skapa möjlighet för att folk lära känna varandra. Även 
detta ses som en viktig del i att doktoranderna upplevelse av att vara 
del av miljön, och att vara en kollega. Att samlas till ett gemensamt 
fika just efter det gemensamma seminariet nämns vidare som positivt 
för att ladda ur den eventuella spänning som kan ha uppstått under en 
seminariegranskning.

Vid en vetenskapssociologisk studie av framgångsrika miljöer på det 
(tvärvetenskapliga) biomedicinska området har möjligheten att kunna 
mötas och interagera ofta såväl i arbetet som under mer avslappnade 
sociala former i lunchrum, etc., visat sig vara av vikt (Hollingsworth & 
Hollingsworth 2000). Även om studien haft fokus på sådana miljöer 
som är framgångsrika när det gäller vetenskapliga upptäckter (minst två 
gånger ha varit nominerade till större vetenskapliga pris som Nobelpri-
set) och inte haft fokus på utbildning, menar jag att detta är resultat 
som är av relevans då det handlar om utbildning på forskarnivå. Vikten 
av att vara en bland andra och vara del i miljön själv är inte mindre för 
humanister, och utbildning på forskarnivå handlar också om kreati-
vitet vad gäller vetenskapligt tänkande. Skillnaden är snarare arbetets 
uttryck – för en humanist är till exempel seminariet ofta att betrakta 
som motsvarigheten till ett laboratorium för försök: ”Fungerar resone-
manget/texten?”.

INSTITUTIONER OCH FORSKARSKOLA – 
KORTFATTAD ÖVERSIKT

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, hädan-
efter benämnd FLOV, finns fem forskarutbildningsämnen, och 27 
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doktorander är registrerade: lingvistik (9), logik (2), praktisk filosofi 
(5), teoretisk filosofi (7) och vetenskapsteori (4) (uppgift enligt Ladok 
15 maj 2014). Ämnet lingvistik anges på hemsidan som f.d. allmän 
språkvetenskap samt inkluderande språkteknologi och fonetik. Några 
av doktoranderna i lingvistik antogs inom ramen för den nationella 
forskarskolan National Graduate School of Language Technology som 
startades 2001 med stöd från Vetenskapsrådet. Satsningen var lyckad 
men forskarskolan är inte längre aktiv. Antagning av doktorander 
vid institutionen går i dagsläget via en slags ”doktorandsnurra”, med 
gemensam antagning till tre-fyra tjänster en gång per år. Rankning av 
kandidaterna sker först inom ämnena, sedan gemensamt. Förfarandet 
ger viss möjlighet till strategiska satsningar och fördelning mellan äm-
nen sker i samförstånd.

Särskilt ämnena logik och teoretisk filosofi präglas just nu av att det 
i ämnena har varit ett ”generationsskifte” nyligen vilket innebär att 
man befinner sig i en fas där mycket arbete läggs ner på att få till en väl 
fungerande miljö – med gästforskare, samt hög och självklar närvaro 
av både doktorander och seniora på seminarier. Detta arbete tycks 
vara framgångsrikt och doktoranderna är mycket nöjda. Då miljöerna 
ännu är små finns dock ännu en hel del jobb kvar att göra, men som en 
handledare uttrycker det: ”Det gäller att ha is i magen!”

Seminarier 
Varje ämne har någon form av högre seminarium och/eller forskar-

möten vid vilka doktorander lägger fram text och/eller forskningsresul-
tat, varav det högre seminariet i praktisk filosofi sker i samarbete med 
statsvetenskap – men former, krav och närvaro skiljer mellan ämnena. 
Vidare finns några ämnesöverskridande seminarieserier som doktoran-
der deltar i: PhilLang Seminar, Human Reasoning Seminar, seminarier 
och samtalslaboratorier vid SS och CLT, Centre for language technology, 
respektive seminarier vid CELAM, Centre for Ethics, Law and Mental 
Health. Förutom seminarieserierna bjuds doktoranderna vid FLOV 
också några gånger per termin in till en Forskarverkstad, där informellt 
och konkret kunnande som är relevant för forskarutbildningen och li-
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vet som forskare diskuteras, som till exempel individuella studieplaner, 
publicering, peer review och stress. Med andra ord har FLOV ett flertal 
seminarieserier, såväl med mer relativt snävt fokus inom ämnet som 
mer ämnesöverskridande. Tider för seminarierna har medvetet lagts så 
att de som går inom storinstitutionen inte ska krocka – men man går 
ändå i begränsad omfattning på varandras seminarier mellan ämnena. 

Generellt utmärker sig ämnena inom FLOV av en seminariekultur 
med starkt uttalad förväntan på närvaro och aktivt deltagande, som 
också är generellt hög vad gäller doktoranderna, men inte alltid vad 
gäller lärare och forskare i ämnena. Den mån i vilken doktoranderna 
upplevs vara tillräckligt aktiva, eller tilldelas uppgifter vid seminariet 
som kommentator/granskare/ opponent skiljer sig mellan ämnena. Det 
finns på institutionen en policy för ersättning vid slutseminarier, men 
vad gäller officiella och inofficiella policys för progressions- respektive 
andra seminarier skiljer det sig rejält – dock finns i alla ämnen ”krav” 
eller stark förväntan på att doktoranderna presenterar text eller resultat 
minst en gång per år.

Kurser
Forskarutbildningskurser anordnas ibland gemensamt inom institutio-
nen, ofta i samband med att gästforskare är vid institutionen. Vidare 
finns kurser på fakultetsnivå som de flesta doktorander tar del av, och 
internationella ”summer schools”. Dock innebär det relativa fåtalet 
doktorander i flera ämnen att många kurser blir i form av individu-
ella läskurser, både ”avhandlingsrelaterade” sådana, det vill säga med 
inriktning på det specifika avhandlingsämnet, och andra mer allmänt 
inriktade sådana för vilka det inte brukar skrivas kursplaner.

För doktoranderna i lingvistik fanns det tidigare möjlighet att gå 
kurser på nationell nivå inom det samarbete som nu upphört i fors-
karskolan GSLT, och på nordisk nivå i ett NordLing-nätverk som gav 
kurser för doktorander inom Norden och de Baltiska länderna. Nu 
förekommer det att kurser ges i samarbete med andra ämnen på andra 
institutioner, som institutionen för språk och litteraturer (SPL) och 
institutionen för svenska språket (SS), samt i nationella samarbeten i 
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de olika ämnena. I vissa fall deltar doktorander i teoretisk och praktisk 
filosofi, liksom i logik och vetenskapsteori i kurser vid andra lärosäten i 
Sverige genom det Nationella samarbetsprogrammet i filosofi. 

I logik söker man nu om medel för att få ge en internationell mas-
terutbildning i logik i samarbete med matematik, datavetenskap, och 
universitet i Aten och Utrecht, vilket skulle bidra till kursutbudet men 
också till en framtida rekryteringsbas för ämnet. Praktisk filosofi söker 
också om att få ge en masterutbildning - i samarbete med statsveten-
skap och ekonomi, vilket skulle kunna ge ytterligare kurstillfällen.

Handledare och handledarkollegium
Handledarkollegiet vid FLOV brukar oftast samlas när det är aktuellt 
att anta doktorander. Sist den årliga forskningskonferensen hölls på 
FLOV var dock fokus lagt på forskarutbildning och handledarfrågor. 
Evenuella planer finns på att samla handledarna kring en seminariese-
rie.

Institutionen för historiska studier

Vid institutionen för historiska studier (hädanefter benämnt HIS) finns 
tre forskarutbildningsämnen, och 37 doktorander inskrivna: antikens 
kultur och samhälle (5), arkeologi (16), historia (16) (uppgift enligt 
Ladok 15 maj 2014).  Vid institutionen finns en digital tekniker som 
också har uppgift som språkgranskare, vilket särskilt uppskattas av 
doktoranderna, då det underlättar inför publicering och presentationer 
vid internationell konferenser. Vid institutionen har de allmänna kurs-
planerna nyligen arbetats om för att bli mer homogena, där andelen 
kurspoäng är 60, och andelen obligatoriska poäng 23 i alla tre ämnen. 

Seminarier
I alla tre ämnen finns ett ämnesspecifikt högre seminarium som går varje 
vecka vid vilket doktorander, forskare i ämnet och gästföreläsare lägger 
fram/presenterar, men former, krav och närvaro skiljer mellan ämnena. 
Varje vecka finns, utöver dessa, ett Doktorandseminarium och det Mo-
dern- och samtidshistoriska seminariet. Vidare finns ett flertal ämnesö-
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verskridande forskarseminarier/nätverk vilka träffas några gånger per 
termin och varav några ordnar kurser, workshops eller konferenser: Fo-
kusRom (samarbete med SPL- latin, samt institution vid Lunds univer-
sitet), Genushistoriska seminariet (fakultetsöverskridande samarbete med 
KUV), Medeltidskommittén (fakultetsöverskridande), Mikroarkeologiska 
seminariet, Textilhistoriska seminariet (fakultetsöverskridande), Tidigmo-
derna seminariet (fakultetsöverskridande), Triton (ämnesövergripande), 
samt några läsgrupper. Därutöver finns både formella (forskarskola i 
historia) och informella samarbeten.

Vanligtvis lägger doktoranderna fram avhandlingstext vid de äm-
nesspecifika seminarierna, respektive gör projektpresentationer med 
tillfälle till mer allmän feedback vid de tvärvetenskapliga seminarierna. 
Doktorandseminariet som leds av viceprefekten fungerar som en äm-
nesövergripande mötesplats där sådant som till exempel avhandlings-
arbetet som hantverk och dispositionen av en avhandling är föremål 
för diskussion. Med andra ord finns för doktoranderna ett flertal olika 
ämnesspecifika respektive ämnesöverskridande seminarieserier vid vilka 
de kan delta och även lägga fram. Både doktorander och forskare går en 
del ”på tvärs” i seminariemiljön, ”vi studerar ju alla förgångna samhäl-
len, etc, men med olika källmaterial, olika metoder, etc, som gör att 
olika saker fördjupas”. Utbyte sker framför allt mellan ämnena arkeolo-
gi och historia, och i mindre mån med antikens kultur och samhällsliv.

Vad gäller seminariekultur och förväntan på närvaro så skiljer det sig 
något mellan ämnena.

Doktoranderna i arkeologi förväntas förutom doktorandseminariet 
också delta i Arkeologiska seminariet, och närvaro dokumenteras. Då 
ämnet anges ha en väldigt tvärvetenskaplig karaktär, ser doktoranderna 
i arkeologi seminarierna som viktiga möjligheter till inspel, och beto-
nar vikten av seminariedeltagande. Doktoranderna i historia förväntas 
förutom doktorandseminariet också delta i Historiska seminariet, men 
närvaro dokumenteras inte. De upplever att deras möjligheter att ta del 
i olika typer av (givande) seminarier är mycket goda. Doktoranderna i 
antikens kultur och samhällsliv förväntas förutom doktorandseminariet 
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delta i Antikenseminariet, där man också lägger fram text, men närvaro 
dokumenteras inte. 

Därutöver finns möjlighet att delta i tvärvetenskapliga och tematiska 
seminarieserier. I samband med nationella kurser eller workshops finns 
också möjlighet för doktorander att presentera i både ämnesspecifika 
och tvärvetenskapliga miljöer. Några av doktoranderna i antikens kul-
tur och samhällsliv har biträdande handledare från andra lärosäten vil-
ket innebär att man ibland lägger fram text i det lärosätets miljö också. 

Doktoranderna förväntas ha ett pm- eller presentationsseminarium i 
början av utbildningen – det kan se väldigt olika ut inom institutionen 
– men handlar om att presentera projektet med preliminär disposi-
tion och upplägg för avhandlingsarbetet. Sedan förväntas de presentera 
ungefär en gång/år, men något särskilt mittseminarium förekommer 
inte. Slutseminarium är ett informellt krav, och då med en oberoende 
granskare, inom eller utanför ämnet.

Kurser
De olika ämnena skiljer sig åt vad gäller doktorandernas andel av kur-
ser anordnade på institutions-, ämnesövergripande respektive natio-
nell nivå i förhållande till andelen individuella läskurser. Individuella 
läskurser, för vilka det sällan skrivs en kursplan, förekommer sparsamt 
i historia, och bara till viss del i arkeologi. Även om det finns små 
möjligheter att ordna gemensamma kurser för doktoranderna i historia 
på institutionen så har de goda möjligheter att gå kurser inom ramen 
för den nationella forskarskolan i historia. Doktorander inom antikens 
kultur och samhälle däremot läser till största delen individuellt utfor-
made och ”skräddarsydda” läskurser inom de två kursblocken Rom 
respektive Grekland. Just nu erbjuds dock för dem en kurs i samarbete 
med avancerad nivå, där doktorander har en utökad examination. Det 
har också funnits initiativ till ett nationellt samarbete mellan lärosäten, 
men det har varit svårt att få till då doktoranderna på de olika orterna 
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har befunnit sig i olika stadier av avhandlingsarbetet. Kurspoäng ges 
även för fältarbete i detta ämne.

Doktoranderna på HIS går den högskolepedagogiska kursen, deltar i 
kurser på fakultetsnivå som till exempel ”Vetenskapsteori för humanis-
ter”, och några har också deltagit i en kurs i akademiskt skrivande som 
getts vid KUV. På nationell nivå finns en forskarskola i historia – där 
det förekommer att även doktorander från andra ämnen deltar. Vidare 
finns ibland möjlighet att gå internationella kurser, och lokalt förekom-
mer det att det ”byggs” en kurs kring en gästföreläsare – vilket ofta blir 
lyckat och uppskattas av doktoranderna.

Handledare och handledarkollegium HIS
Det finns en beredningsgrupp för forskning och forskarutbildning vid 
institutionen som till exempel har ansvar för finalmomentet vid antag-
ningar. Därutöver träffas man i handledarkollegier en till två gånger per 
termin, någon gång på institutionsnivå eventuellt med gäster, andra 
gånger i ämnet. Vid kollegier i ämnet avhandlas handledningens vardag 
och problem.

Institutionen för kulturvetenskaper

Vid institutionen för kulturvetenskaper (hädanefter benämnt KUV) 
finns fem forskarutbildningsämnen, och 20 doktorander registre-
rade: etnologi (4), filmvetenskap (2) genusvetenskap (4), bild- och 
konstvetenskap (4) samt musikvetenskap (6) (uppgift enligt Ladok 
15 maj 2014). Man har lagt ner ett stort arbete på att få en hög grad 
av samverkan mellan ämnena inom institutionen kring forskning och 
forskarutbildning.  Vid institutionen finns sex olika gränsöverskridande 
profilområden som har formulerats för att utnyttja och stärka de möj-
ligheter till forskningssamarbete över ämnesgränserna som finns inom 
institutionen: Dans- och musikkultur; Genus – kultur och politik; 
Kulturarv, bild och berättelse; Kulturvetenskaplig medieforskning; Sta-
den – kultur och demokrati. Kopplat till dessa profilområden har man 
särskilda ämnesöverskridande seminarieserier, ledda av profilområde-
skoordinatorer som ska organisera, strukturera och synliggöra profilom-
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rådena. Till profilområdesseminarierna söker sig även folk från andra 
institutioner. Därutöver finns det en seminariesamordnare från varje 
forskarutbildningsämne. Ungefär samtidigt med sammanslagningen 
till storinstitutioner ledde en generationsväxling i flera av ämnena till 
att antalet erfarna handledare minskade rejält. Inom ramen för en 
nationell samverkan inom etnologi – till vilket institutionen bidrar 
med medel – ordnas varannan termin textseminarier, och varannan en 
kurs. Doktoranderna i genusvetenskap har också tillgång till nationellt 
samarbete på kursnivå via Intergender och Genusforskarskolan.

Seminarier 
All seminarieverksamhet vid institutionen är gemensam och inte 
ämnesanknuten, då de enstaka ämnena är för små för att det ska vara 
meningsfullt. Istället finns ett stort antal seminarieserier – ett smör-
gåsbord som man kan ta del av: Avhandlingsseminariet och de ämnesö-
vergripande profilseminarieserierna, samt några som även riktar sig till 
omgivande samhälle, det vill säga så kallade samverkansseminarier, med 
inriktning på folkloristik och museal verksamhet. Alla doktorander 
deltar, och lägger fram, i Avhandlingsseminariet.  Därutöver deltar man 
i den profil som ligger närmast det egna ämnet, och tar även del i och 
väljer enstaka seminarier i de andra. Doktorander förväntas delta i av-
handlingsseminariet – men det är inte bara en fråga om förväntan som 
uppfylls, det ses också som en fråga om kollegialitet och intresse bland 
doktoranderna. 

Alla doktorander på KUV förväntas presentera empiriskt material el-
ler lägga fram text varje termin, samt vid ett slutseminarium – men det 
finns ingen skriven policy för detta. Doktorander förväntas inte inta 
roll som särskild läsare/granskare/opponent vid seminarierna, utan hela 
seminariet ger synpunkter. Det förs ingen närvaro - som en handledare 
uttrycker det: ”Seminariet bygger på ömsesidighet – den som inte går 
på andras får inte heller många läsare”, men då en doktorand lägger 
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fram text i avhandlingsseminariet är deltagandet mycket högt, med 
doktorander från alla ämnen.

Kurser
Det ges inte så många gemensamma kurser vid KUV. Dock har en 
kurs i akademiskt skrivande getts vid institutionen – vilken delvis är 
tillkommen på doktorandernas initiativ. Dessutom går man på några 
av de fakultets- och universitetsgemensamma kurserna så som kurser i 
vetenskapsteori och högskolepedagogik. Det förekommer däremot en 
hel del individuella läskurser – utan kursplan, men med litteraturlista, 
och där kursen ofta examineras både muntligt och skriftligt för hand-
ledare. Då två doktorander har tagit samma läskurs har man provat att 
låta den skriftliga examinationen ta form av en dialogisk text mellan 
doktoranderna – vilket har varit lyckat. I genusvetenskap finns också 
ett stort utbud av kurser på nationell och internationell nivå att tillgå 
inom ramen för Genusforskarskolan respektive Intergender (och tidigare 
fanns kurser i det nordiska nätverket Norsgender). Även etnologi har 
ett bra utbud av kurser på nationell nivå. Förutom vissa exkursioner 
som är poängivande, söker doktorander i bild och konstvetenskap sig 
till kurser på andra orter, vid Svenska institutet, och internationellt. 
Därutöver finns också möjlighet för doktoranderna vid institutionen 
att delta i eventuella internationella ”summer schools”. 

Doktorandgruppen vid KUV är generellt aktiv och förutom initia-
tiv till ovan nämnda kurs i akademiskt skrivande, där också möjlighet 
fanns att enbart delta i en workshop med den gästande professorn, så 
har de initierat tvärvetenskapliga läsecirklar (varav en där de också tar 
del av föreläsningar via nätet) som även lockar studenter från andra 
institutioner.

Handledare och handledarkollegium KUV
Handledarkollegiet vid KUV samlas en gång per termin, därutöver 
möts man exempelvis i samarbete kring kurser. Vid workshops med 
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textseminarier för doktorander i det nationella samarbetet, har man 
också handledarkollegier med ämneskollegor från andra lärosäten. 

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (hädanefter 
benämnt LIR) finns tre forskarutbildningsämnen, och 24 doktorander 
registrerade: idé- och lärdomshistoria (6), litteraturvetenskap (7), och 
religionsvetenskap (11) (uppgift enligt Ladok  15 maj 2014). Fyra av 
dessa är CUL-doktorander, varav en är placerad i idéhistoria, två i lit-
teraturvetenskap, och en i religionsvetenskap (uppgift enligt Ladok 15 
maj 2014). Kursdelen i forskarutbildningen i alla tre ämnens studie-
planer är 60 hp, varav 35 poäng är obligatoriska kurser. I idéhistoria 
finns ett forskarutbildningssamarbete med Lunds universitet, på så 
vis att doktoranderna växelvis lägger fram i båda miljöerna. Framgent 
kommer doktorander i idéhistoria också kunna antas till forskarskolan 
i historia, en forskarskola vars kurser de redan kan ta del av. I littera-
turvetenskap finns ett nationellt samarbete kring forskarutbildning vad 
gäller kursgivning, nationella konferenser, och en hemsida. Religionsve-
tenskap har ett etablerat utbyte med bibelvetenskap vid Oslo universi-
tet, och i övrigt ett mer informellt nationella nätverk av kontakter.

Arbetet kring forskarutbildning vid institutionen har delvis varit 
inriktat på att få till stånd en samordning mellan ämnen kring ett för 
ämnena gemensamt doktorandseminarium, vilket leds av tre semi-
narieledare - en från varje ämne. Detta seminarium har varit under 
ständig diskussion, vad gäller att få mer ”massa” och aktivt deltagande 
från seniora med sikte på att få till den interna och mer ämnesspeci-
fika diskussionen. Det har å ena sidan varit trångt i seminarieschemat, 
och å andra sidan för lite av vetenskapligt kompetenta i ämnet som 
har deltagit. Nu till hösten planeras för att ha doktorand- och ”work 
in progress”- seminarier delvis uppdelade efter ämnen istället – då det 
ändå ofta rört sig ”inom ämnena” på seminarierna, vilket har gjort att 
doktorander inte alltid gått på doktorandseminarier när det har gällt 
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andra ämnen. Mellan ämnena idéhistoria och litteraturvetenskap före-
kommer det dock oftare.

Seminarier 
Som har nämnts ovan finns å ena sidan ett gemensamt ämnesöverskri-
dande doktorandseminarium, å andra sidan högre seminarier i ämnena 
och även specialserier som kan relateras till forskargrupper, som till 
exempel Islamologiska seminariet och seminarier i bibelvetenskap respek-
tive västerländsk esoterism.  Doktorander lägger fram inom ramen för 
alla olika slags seminarier. Centrum för Europaforskning är en miljö som 
doktorander från idéhistoria ibland också söker sig till. Med andra ord 
har LIR ett flertal seminarieserier, såväl med mer relativt snävt fokus 
inom ämnena som mer ämnesöverskridande. 

Vad gäller seminariekultur så skiljer det rätt rejält mellan ämnena. 
Doktorander i idéhistoria beskriver det som att de har mycket av sin 
ämnesidentitet i seminariet, så när en annan doktorand i ämnet är det 
”absolut” närvaro – och de betonar att de har en bra seminariemiljö. I 
litteraturvetenskap och religionsvetenskap är deltagandet i och aktivitet 
på seminarierna inte lika högt, och i religionsvetenskap ser man det 
mer som att doktoranderna bör komma av eget intresse – dessutom 
har man ett flertal doktorander som inte är bosatta i Göteborg, vilket 
ger ett minskat deltagande i seminarier och i miljön i övrigt. Närvaro 
dokumenteras i alla tre ämnen (dock utan närvaroplikt) men är ej 
poänggivande.

Generellt förväntas doktorander i alla ämnen att ha ett pm-semina-
rium. Vidare har en del haft ett mittseminarium, som en avstämning 
mitt i tid – något som man nu diskuterar att formalisera. Därutöver 
lägger doktoranderna fram med lite olika mellanrum – doktorander i 
idéhistoria förväntas lägga fram något varje termin, och liksom visar 
att de ”är igång”, medan litteraturvetare förväntas göra det en till två 
gånger per år. Gemensamt för alla tre ämnena är att doktoranderna 
tilldelas uppgift som särskild läsare/granskare eller opponent vid semi-
narier – framför allt i det egna ämnet, men ibland även i något av de 
andra ämnena. Därutöver läggs mycket stor vikt vid slutseminarier i 
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alla tre ämnen, med en, ibland två, externa granskare. I idéhistoria har 
man också som praxis att efter den externa granskningen har ägt rum 
på förmiddagen, så övergår det i en intern granskning av två doktoran-
der i ämnet under eftermiddagen. Deltagande i denna granskning vad 
gäller struktur, helhetsgrepp, idéhistoriskt sammanhang och akribi upp-
levs som mycket lärorik av doktoranderna. Utöver detta brukar man i 
idéhistoria ha en så kallad ”grön läsning” av avhandlingen innan den 
får gå upp – där läsaren skriver ett utlåtande på ungefär en sida.

Kurser
Vid institutionen finns ett ganska litet utbud av gemensamma kurser, 
då antalet doktorander i idéhistoria respektive litteratur är relativt få, 
och doktoranderna i religionsvetenskap har olika inriktningar. Dokto-
randerna går i varierande grad på de fakultetsgemensamma och kurser 
som ges och någon gång även fakultetsövergripande sådana. Någon 
gång ”byggs” en kurs kring en gästforskare, och doktoranderna beskri-
ver att de har rätt goda möjligheter att få till de kurser de vill ha – det 
vill säga att kurser kommer till på doktoranders initiativ. Vidare finns 
ibland möjlighet att läsa kurser gemensamt med studenter på avancerad 
nivå, vilket ses som positivt. Därutöver finns olika möjligheter att gå 
kurs inom ramen för nationella forskarutbildningssamarbeten (både 
formella och informella sådana), inom ramen för nordiska samarbeten 
och vid internationella ”summer schools”. Ofta tar man fram dessutom 
fram individuella skräddarsydda läskurser, varav en del inriktade speci-
fikt mot avhandlingsarbetet. För dessa skrivs inte kursplaner i nuläget, 
men det tas alltid fram ett skriftligt underlag. 

Handledare och handledarkollegium LIR
Till handledarkollegiet vid LIR kallas alla disputerade en gång per 
termin, vid vilket även doktorandrepresentant är närvarande. Detta 
kollegium används för lite olika syften – som diskussion kring utlys-
ningar och antagningar eller studieplaner. Därutöver finns handledar-
träffar inom ämnena, där doktorandrepresentant inte är närvarade, och 
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vid vilka det mer kan handla om att diskutera enskilda doktoranders 
progression.

Institutionen för språk och litteraturer

Vid institutionen för språk och litteraturer (hädanefter benämnt SPL) 
finns tio forskarutbildningsämnen, och 44 doktorander registrerade: 
afrikanska språk (1), arabiska (0) engelska (16), grekiska (1), japanska 
(4), latin (3), romanska språk (7), slaviska språk (2), spanska (7)och 
tyska (3)(uppgift enligt Ladok 15 maj 2014). Sedan i höstas har insti-
tutionen valt att periodisera doktorandtjänsterna och tar nu in vartan-
nat år, vilket ses som bättre då det ger doktoranderna möjlighet att få 
vara en lite större grupp som börjar samtidigt. Vidare har de allmänna 
studieplanerna gjorts något mer kompatibla mellan ämnena så att det 
som tidigare var mer precisa formuleringar nu är formulerat i mer ge-
nerella termer. Detta öppnar för samarbete kring kurser, och samtidigt 
för individualisering i förhållande till avhandlingsämne.

Sedan institutionssammanslagningen 2009 har institutionen lagt 
ner ett stort arbete på att få en hög grad av samverkan mellan ämnena 
inom institutionen så att de möjligheter till forskningssamarbete över 
ämnesgränserna som finns inom institutionen utnyttjas och stärks. 
Man har därvid arbetat för att profilera forskningssamarbetet inom fem 
tvärvetenskapliga och mångspråkiga profilområden inom vilka huvud-
delen av institutionens seminarier och forskningsaktiviteter arrangeras: 
Livsberättelser; Mångfald och universalier i språket; Populärkultur; 
Språk och lärande; Transkulturalitet, översättning och överföring. Det 
har tidigare funnits en nationell forskarskola i språk, som dock har 
upphört.

En gemensam ämnesskrivning har tidigare varit på gång mellan språ-
kämnena – i ett försök att samla dessa i antingen en språkvetenskaplig 
inriktning eller med inriktning mot litteratur. Då högskoleförord-
ningen föreskriver att det för varje forskarutbildningsämne ska finnas 
en studieplan, fullföljdes dock inte detta arbete. För att samla språken 
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skulle det ha krävts att man först ansökte om ett gemensamt, eller flera, 
forskarutbildningsämne(n) på fakultetsnivå. 

Doktorandtjänster utlyses gemensamt inom SPL. De sökande för-
väntas formulera ett avhandlingsprojekt inom en profil, och ett ämne. 
Tillsättningen sker institutionsgemensamt. 

I forskarutbildningsämnena vid institutionerna finns alltså möjlig-
het att välja inriktning som också har sin motsvarighet i institutionens 
profilseminarier. Institutionen utmärker sig genom att ha tagit fram 
tydliga gemensamma riktlinjer för utbildningen på forskarnivå – vad 
gäller bland annat sådant som doktorandernas undervisningsmöjlighe-
ter, mentorstöd (inte enbart i samband med undervisning), doktorand-
budget (det vill säga expensmedel) och obligatoriska seminarier.

Seminarier 
För doktoranderna vid institutionen finns ett stort antal seminarieserier 
– för det första ett Doktorandseminarium vid vilket de förväntas lägga 
fram text samt delta. Doktoranderna lägger också fram text där, men 
närvaron på seminarierna är inte alltid så hög från övriga språkämnen, 
då man ofta lägger fram text skriven på det språk vars ämne man är an-
tagen i. Vidare finns högre seminarier inom ämnena – och det står angi-
vet i riktlinjerna att på institutionen ska ”träning erbjudas på relevanta 
språk så att doktoranden tränas i sin kompetens att försvara, kritiskt 
granska och argumentera på respektive avhandlingsspråk.” Därför ska 
doktoranden också ”inom sin utbildning följa samtliga seminarier som 
erbjuds på respektive språk”. Därutöver finns de ämnesövergripande 
profilseminarieserierna.  Man deltar därvid vid seminarier i den profil 
som ligger nära den egna inriktningen, och kan även ta del i och välja 
enstaka seminarier i de andra. Vid dessa kan också doktorander lägga 
fram ”work in progress”.

Doktorander som har språkvetenskaplig inriktning, och är knutna 
till seminariet ”Mångfald och universalier”, går ofta på seminarier 
där doktorander från andra språk med samma inriktning lägger fram, 
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oavsett språk. Däremot går man sällan eller inte alls på de doktoranders 
seminarier, som har inriktning mot litteratur – och tvärsom. 

 Profilseminarier lockar i vissa fall folk från, och löper i nära samar-
bete med andra ämnen och institutioner. I ett fall med SS och ling-
vistik, i ett annat med litteratur och idéhistoria. Det högre seminariet 
i de klassiska språken i sin tur kan locka folk från antikens kultur och 
samhällsliv. Institutionens doktorander går också på seminarier vid 
andra institutioner – som till exempel grammatikseminariet vid SS, 
religionsvetenskap eller lingvistik.

Av riktlinjerna framgår att doktoranderna förutom att lägga fram 
regelbundet, en gång per år, ska lägga fram vid följande obligatoriska 
seminarier: vid ett inledningsseminarium; vid en halvtidsuppföljning, och 
vid ett slutseminarium (med extern granskare). Vid halvtidsuppföljning 
utses vidare en doktorand från år 3 eller 4 att vara opponent. 

Kurser
Det finns ett visst gemensamt kursutbud inom SPL som doktorander 
kan gå på avancerad nivå, någon gång också kurser som ges i samar-
bete med SS. Vidare förekommer det rätt ofta att går man ofta kurser 
utomlands, vid internationella ”summer schools” eller i samband med 
en vistelse vid utländskt lärosäte. Dessutom går man på några av de 
fakultets- och universitetsgemensamma kurserna så som kurser i veten-
skapsteori och högskolepedagogik. Därutöver förekommer en hel del 
individuella läskurser, med någon slags kursplan utöver litteraturlistan, 
då läskurserna anses handla om mer än litteraturen – så som färdighe-
ter, det vill säga analysredskap, statistik etc. som behöver tränas. Både 
muntlig och skriftlig tentamen förekommer. 

För de språk som har en relativt stor doktorandgrupp går det ofta 
att ordna egna, gemensamma kurser, men i de ämnen som har färre 
doktorander blir det mycket individuella läskurser.

Handledare och handledarkollegium SPL
I ansökningstider är alla i handledarkollegiet vid SPL inblandade och 
beskrivs som engagerade - så får alla ansökningar till exempel två bedö-
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mare, en i ämnet och en från annat ämne – och det går bra att komma 
överens. Dessutom har kollegiet haft möten kring de allmänna studie-
planerna, men i övrigt är det framför allt i de enskilda språkämnena 
som man för löpande samtal kring doktorander. 

Institutionen för svenska språket

Vid institutionen för svenska språket (hädanefter benämnt SS) finns 
tre forskarutbildningsämnen, och 21 doktorander registrerade: nord-
iska språk (12 ), språkvetenskaplig databehandling (5), och svenska 
som andraspråk (4)(uppgift enligt Ladok 15 maj 2014). Tre av dessa är 
CUL-doktorander som är placerade i svenska som andraspråk. Inalles 
är cirka hundra personer anställda vid institutionen. Arbetet kring fors-
karutbildning vid institutionen präglas av en hög grad av samordning 
både inom institutionen och med andra institutioner inom fakulteten 
(SPL och FLOV). Inom institutionen har man arbetat med att göra de 
tre ämnenas allmänna kursplaner mer kompatibla, där kursdelen i fors-
karutbildningen har minskat från tidigare 90 hp till 65 hp i nordiska 
språk (med kurs i högskolepedagogik som obligatorisk kurs), 60 hp i 
språkvetenskaplig databehandling (med kurs i högskolepedagogik som 
valbar kurs), respektive 60 hp i svenska som andraspråk (med kurs i 
högskolepedagogik som obligatorisk kurs). 

Tidigare har institutionen medverkat i samarbetet kring en nationell 
forskarskola i språkteknologi, Graduate School of Language Technology 
(GSLT), som startades 2001 med stöd från Vetenskapsrådet. Sats-
ningen var lyckad men forskarskolan är inte längre aktiv då stödet inte 
var permanent. Den har däremot lett till ett fortsatt nationellt samar-
bete vad gäller information om kurser, samt möjlighet för doktorander 
att ta del i kurser på forskarnivå vid andra lärosäten. Institutionen har 
tidigare också varit värd för forskarskolan Språk och lärande i mång-
faldsperspektiv (SLIM), en del av regeringens satsning i det så kallade 
Lärarlyftet med inriktning på licentiatexamen, men de licentianderna 
är färdiga nu, och forskarskolan ej längre aktiv. Däremot medverkar 
institutionen i forskarskolan vid Centrum för utbildningsvetenskap och 
lärande (CUL). Hur utlysningar till doktorandtjänster går till varierar: 
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ifjol konkurrerade man ämnesvis, i år har man istället utlyst en dokto-
randtjänst i varje ämne. 

Seminarier 
Vid institutionen finns ett stort antal seminarier: ett allmänt semina-
rium på måndagar, högre seminarier inom ämnena (där svenska som 
andraspråk numera går in i det allmänna seminariet vid institutionen) 
och ett antal oftast ämnesövergripande specialserier. Doktorander 
lägger fram både på måndagsseminariet och inom ramen för special-
seminarierna – Grammatikseminariet, Fredagsseminariet (inriktat på 
fornisländsk litteratur), Seminariet i lexikografi och lexikologi, seminariet 
Lärande, text och språk, Textforskarmöten i profilen Text och kontext, 
seminarier vid CLT, Centre for Language Technology, jämte Samtalslabo-
ratorier. Dessutom har doktoranderna vid institutionen på eget initiativ 
startat en ”Doktorandlunch” en gång i månaden där information ges 
i doktorandfrågor men där de också kan presentera och diskutera sitt 
arbete. Med andra ord har SS ett flertal seminarieserier, såväl med mer 
relativt snävt fokus inom ämnet som mer ämnesöverskridande.  Några 
av de ämnesöverskridande seminarierna sker i samarbete med, eller 
lockar deltagare från, både SPL, FLOV (lingvistik), och Chalmers 
(datavetenskap och tillämpad IT). Tider för seminarierna har medvetet 
lagts så att det ska vara möjligt att delta i ett flertal av serierna – och 
doktoranderna går i hög omfattning på varandras seminarier. 

Generellt utmärker sig ämnena inom SS av en seminariekultur med 
starkt uttalad förväntan på närvaro och aktivt deltagande, vilken också 
är generellt hög vad gäller både doktorander och vetenskapligt kompe-
tenta, särskilt i förhållande till seminarier i det egna ämnet. Seminarier 
där doktorander lägger fram beskrivs som välbesökta och med bra 
diskussion. Doktorander tilldelas inte uppgift som särskild läsare/gran-
skare eller opponent vid seminarierna i något av ämnena.

I alla tre ämnena förväntas doktoranderna inom ramen för det 
allmänna måndagsseminariet ha ett idéseminarium, ett seminarium i 
halvtid som en slags avstämning ”här är jag nu”, och ett slutseminari-
um med extern granskare. Därutöver finns i alla ämnen krav eller stark 
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förväntan på att doktoranderna presenterar resultat eller text minst 
en gång per år, vilket då sker inom ramen för det högre seminariet för 
det egna ämnet, eller inom ramen för en av de ämnesövergripande 
seminarieserierna – så är det till exempel vanligt förekommande att 
doktoranderna i språkvetenskaplig databehandling presenterar ”work in 
progress” vid CLT-seminarierna.

Kurser
Institutionen har ett relativt brett utbud av kurser, där kurser ges 
rullande alternativt vid behov. Det finns stor möjlighet till samord-
ning såväl inom institutionen som inom fakulteten, även vad gäller 
att scheman inte ska krocka (SPL och FLOV). Det finns också goda 
samordningsmöjligheter mellan Chalmers (datavetenskap) och språk-
vetenskaplig databehandling. Generellt kan sägas att språkvetenskapligt 
inriktade kurser är relevanta över fakulteten där både SS och SPL har 
utbud – med möjlighet till samordning både på forskarutbildnings- 
och avancerad nivå. Samkörning av kurser med avancerad nivå upp-
ges fungera bra – med samläsning och olika krav på examination för 
avancerad respektive forskarutbildningsnivå får man ofta en bra kritisk 
massa på kurserna. Doktoranderna går dessa kurser framför allt vad 
gäller att få bredd. Specialinriktade doktorander med fördjupning i det 
aktuella ämnet kan däremot komma att sticka ut, då deras frågor till 
kurslitteraturen ligger på en annan nivå, men mötet mellan de olika 
nivåerna uppges ändå fungera bra för de olika nivåerna. Möjlighet för 
doktorander att följa forskarutbildningskurser vid andra lärosäten har 
tidigare förekommit i den nationella forskarskolan GSLT. Numera 
förekommer nationella, delvis informella, samarbeten kring forskarut-
bildning, där doktorander bereds möjlighet att följa kurser vid andra 
lärosäten. Vad gäller svenska som andraspråk är dock GU det enda lä-
rosäte som har det som forskarutbildningsämne, men man har tidigare 
ingått i ett nationellt samarbete på avancerad nivå för flerspråkighet, 
med åtföljande möjlighet för doktorander att ta del av kurser på avan-
cerad nivå. Vidare förekommer det att man kan bygga en kurs kring 
en gästande professor – där till exempel CLT har mycket goda möjlig-
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heter att bjuda in gästande forskare tack vare de medel som erhållits i 
styrkeområdessatsningar. Förutom deltagande i ovan nämnda kurser, 
eventuella internationella ”summer schools”, fakultetsgemensamma 
kurser och den högskolepedagogiska kursen förekommer därutöver 
också individuella läskurser – för vilka det alltid finns en litteraturlista 
sparad. Framgent avser man skriva kursplaner även för dessa. 

Handledare och handledarkollegium SS
Till handledarkollegiet vid SS kallas alla disputerade en gång per ter-
min, innehållande informationsutbyte, genomgång av kursutbud samt 
doktoranders progression. Man har dessutom senaste året arbetat med 
att göra de allmänna kursplanerna i de tre ämnena mer kompatibla. 

Forskarskolan CUL – humaniora med inriktning mot 
utbildningsvetenskap

Det finns sju doktorander registrerade i ämnet humaniora med inrikt-
ning mot utbildningsvetenskap (uppgift enligt Ladok 15 maj 2014), 
varav fyra är placerade i ämnen vid LIR, och tre i ämnen vid SS. Dessa 
doktorander är antagna till forskarskolan CUL i ämnet humaniora med 
inriktning mot utbildningsvetenskap. Dock, som en följd av tidigare 
nämnd förändring av organisation antar fakulteten inte längre dokto-
rander. Nu är det istället institutioner som antar, vilket har gjort att 
antagningsförfarandet av doktorander till CUL (i ämnet humaniora 
med inriktning mot utbildningsvetenskap) präglas av viss oklarhet. 
Fakulteteten äger ämnesinnehållet på så vis att den allmänna studie-
planen för forskarutbildningsämnet i likhet med andra studieplaner 
är fastslagen på fakultetsnivå och fakulteten har kvalitetssäkrings- och 
uppföljningsansvar (och CUL ansvarar också för kvalitet och uppfölj-
ning av forskarskolan, se Arbetsordning för Lärarutbildningsnämnden 
vid Göteborgs universitet, 6 §). Men i motsats till övriga forskarut-
bildningsämnen vid fakulteten finns ingen institution som ansvarar för 
studieplanen. Däremot ligger det operativa forskarutbildningsansvaret 
i övrigt på institutionerna vilket innebär att skrivning och revidering 
av individuella studieplaner samt tillhörande utvecklingssamtal sker på 
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institutionsnivå. I likhet med andra forskarskoledoktorander har dessa 
doktorander dubbel anknytning med obligatoriska kurser och semina-
rier i minst två miljöer - ibland ytterligare en då de kan vara knutna till 
annan högskola också.

Doktoranderna vid CUL måste delta i forskarskolans aktiviteter 
några gånger per år, samt i en årlig tvådagars konferens vilken samlar 
hela forskarskolan. Det finns vidare krav på att de ska knyta sig till ett 
av de teman som finns vid Göteborgs universitet, ett vid varje fakultet. 
Oftast väljer doktoranden det tvärvetenskapliga tema som hör till den 
egna fakulteten, men beroende på ämnesinriktning på avhandlingsarbe-
tet kan det också vara så att ett annat tema ligger närmare och därmed 
blir naturligt att välja. Inom temat som träffas cirka en gång per månad 
förväntas doktoranderna lägga fram, och de uppmuntras också att lägga 
fram vid ämnesinstitutionerna. Ett flertal av doktoranderna vid CUL 
arbetar som lärare på 50 % bredvid studierna, vilket innebär att det blir 
svårt att hinna med att delta i båda seminariemiljöerna. Därmed riske-
rar ofta seminarierna på ämnesinstitutionen komma skam, med risk för 
att doktoranden också blir osynlig i institutionsmiljön.

Kurser för doktorander inom forskarskolan CUL fördelas i ett block 
om fyra obligatoriska kurser (30 hp för doktorander, 15 hp för licen-
tiander)- i övrigt avgör avhandlingsämnet inriktning på vilka andra 
kurser som tas.
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Kurser

Det finns stora skillnader mellan ämnen vid fakulteten både vad gäller 
antalet kurspoäng inom ramen för utbildning på forskarnivå i ämnet, 
och vad gäller kursutbudet för doktorander vid institutionen. Vid några 
institutioner har man arbetat om de allmänna studieplanerna för de 
ämnen som finns vid institutionen så att de är mer kompatibla – där en 
mindre del än tidigare utgörs av kurspoäng, och där antalet kurspoäng 
inte skiljer sig (så mycket) mellan ämnen. Utöver denna ändring har 
det som tidigare var mer precisa formuleringar i de olika studieplanerna 
nu formulerats i mer generella termer – vilket, mer än tidigare, både 
öppnar för samarbete kring kurser, och samtidigt för individualisering i 
förhållande till olika avhandlingsämnen.

Från handledares håll uppmärksammas vikten av att doktoranderna 
får gå forskarutbildningskurser jämte andra doktorander – då detta ger 
möjlighet till kreativ miljö där man får möjlighet att diskutera med 
andra doktorander och helst med en lärare som har ersättning (och där-
med tid) för detta: ”För att en kurs ska vara givande för doktoranderna 
bör det vara viss volym på den.” Men vad gäller kursutbudet finns 
de vars kursdel inom utbildningen nästan enbart tillgodoses genom 
individuella läskurser, respektive de som har få eller inga läskurser inom 
ramen för sin utbildning. 

Kurser på ämnes- eller institutionsnivå
I de flesta ämnen finns små möjligheter att ge gemensamma ämnes-
specifika kurser, på grund av att man har för små volymer – doktoran-
derna är för få för att det ska vara meningsfullt. De gånger ämnesspe-
cifika kurser ges är det uppskattat, men det är enbart ett fåtal ämnen 
som har möjlighet att återkommande ge ämnesspecifika kurser. I de 
fall man gör det så kan det handla om att man ger en kurs som även 
doktorander från andra lärosäten kan söka sig till, och därmed bidra till 
den kritiska massa som är viktig för diskussioner – och de egna dokto-
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randerna har motsvarande möjlighet att gästa andra lärosäten i landet 
för en sådan kurs.  Möjligheter på nationell nivå kan också handla om 
högre grad av samordning än ovan nämnda som rör information, och 
ett ”gentleman’s agreement” mellan institutioner.

Individuella läskurser
Individuella läskurser blir ofta lösningen då det inte finns möjlighet 
att ge kurser för fler. Så för en del kan det handla om återkommande 
kurser i ämnet - även om den ges i form av läskurs. I andra fall handlar 
det om skräddarsydda kurser med litteratur inriktad specifikt på det 
enskilda avhandlingsarbetet. De doktorander som har många individu-
ella läskurser är i stort sett nöjda med dem, och framhåller värdet av att 
kunna få sina kurser skräddarsydda i förhållande till avhandlingsarbe-
tet. Ändå efterlyser de fler gemensamma kurser. Motsatsen förekommer 
dock inte. Det vill säga, de doktorander som inte har några individuella 
läskurser, eller bara någon enstaka, efterlyser inte fler sådana.

För de allra flesta individuella läskurser som tas fram vid fakulteten 
finns bara en litteraturlista, som sparas, med eventuellt några rader 
därutöver om fokus för kursen och/eller examinationsform. Det är bara 
i ett fåtal ämnen där kursplaner för de individuella läskurserna skrivs.

Inom ramen för kursdelen av utbildningen på forskarnivå har ämnen 
och institutioner i vissa fall också inrättat kurser med fokus på sådant 
som ”forskningspraktik” eller ”projekt- och fältarbete”, där doktoran-
den får poäng för vissa genomförda praktiska moment av forskarutbild-
ningen, vilket även kan innefatta poäng för seminariedeltagande.

Kurser inom ramen för forskarskolor och andra nationella samarbeten
Samarbeten inom ramen för de ämnen som har forskarskolor, som till 
exempel historia, har gett goda möjligheter för doktoranderna att få 
gå kurser regelbundet, ibland även för doktorander från näraliggande 
ämnen. Det har också funnits några tidigare forskarskolesatsningar 
vilka finansierades av Vetenskapsrådet som varit uppskattade men som 
inte längre är aktiva. Däremot förekommer, som ovan nämnts, ett 
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flertal mer eller mindre informella samarbeten mellan lärosäten som ger 
doktorander möjlighet att ta del av kursutbud på andra orter.

Kurser på fakultetsnivå, eller universitetsgemensam
Det allra flesta doktorander följer den högskolepedagogiska kursen, och 
har vidare gått någon eller några av de fakultetsgemensamma kurser 
som har givits vid fakulteten. Dock skulle både handledare och dok-
torander gärna se att de fakultetsgemensamma kurserna var fler och 
menar att det finns ett flertal, redan existerande eller möjliga, kurser 
som skulle vara lämpliga att ge i ett ämnesöverskridande sammanhang.

Kurser i samarbete med avancerad nivå
I ett flertal ämnen finns möjlighet för doktorander att gå sådana kurser 
som ges på avancerad nivå i ämnet. Ämnen och institutioner har då 
funnit en lösning som sägs fungera för både utbildningen på forskar- 
och avancerad nivå. I och med att doktorander tar kurser på avancerad 
nivå – skapas större volym på kursen, och ges bättre möjlighet till dis-
kussioner. Från viceprefekters och handledares sida beskrivs detta oftast 
som lösningar som fungerar bra eller mycket bra – framför allt vad gäl-
ler att gå kurser som ger ”bredd” inom något område. Doktoranderna 
tycker för det mesta att detta fungerar bra också, men ibland efterlyses 
mer ”doktorandvolym” på kurserna – för att få möjlighet till en annan 
slags diskussion och fördjupning kring egna frågor.

Några ämnen vid fakulteten söker i samarbete med andra ämnen på 
GU och/eller i samarbete med utländska partnerinstitutioner medel för 
att få ge gemensam utbildning på avancerad nivå – i akt och mening 
för att få till kurser som fungerar både för forskar- och den avancerade 
nivån. I den mån dessa utbildningar realiseras ses, förutom samord-
ningsvinster och en möjlig fördjupning inom specialområdet på av-
ancerad nivå, de också som en framtida rekryteringsbas inför framtida 
doktorandanställningar, jämte ökad möjlighet till undervisning.

Vad gäller kurser som idag ges i samarbete med avancerad nivå så 
finns kommentarer från doktorandernas sida som tyder på att det 
skiljer sig i policyer. Enligt uppgift har doktorander vid något eller 
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några tillfällen fått färre antal poäng för kursen, än de studenter som 
tar den på avancerad nivå. Vanligare är annars en mer utökad exami-
nation. Det förra fallet, att tilldelas färre poäng upplevs inte rimligt, 
medan däremot det senare gör det. Här menar jag att det är viktigt att 
det i sammanhanget görs skillnad på om det handlar om att tillgodo-
räkna sig kurser vid antagning till utbildning på forskarnivå, eller om 
det handlar om en kurs som tas inom ramen för en pågående utbildning 
på forskarnivå. I det förra fallet framstår det som rimligt att det kan 
finnas olika bedömning av hur många poäng man kan tillgodoräkna 
sig – beroende på hur relevant en tidigare tagen kurs bedöms vara till 
sitt innehåll i förhållande till aktuell utbildning – särskilt som examina-
tionen i sådana fall är genomförd med de krav som gäller på avancerad 
nivå. Denna fråga förhåller sig naturligtvis också till huruvida hand-
ledare skulle ha bedömt kursen som rimlig och relevant att gå inom 
ramen för doktorandens utbildning ifall den ännu inte varit aktuell. 
Men i det senare fallet – när en kurs är tänkt att ingå som del i en 
forskarutbildning till vilken man redan är antagen, bör det naturligtvis 
finnas angivet i kursplan vad som gäller för examination för studenter 
på avancerad nivå respektive för doktorander som följer kursen. Den 
här typen av frågor – vad gäller synpunkter på poänggivning i samband 
med att doktorander följer kurser på avancerad nivå - kan vara sådana 
där kursexaminator kan komma att ha en viktig roll. 

Kurser byggda kring gästande forskare
Ett flertal institutioner har nyttjat möjligheten att ansöka från fakulte-
ten om särskilda medel för gästforskare, vilka det sedan har varit möj-
ligt att bygga kurser kring, både lokalt och inom ramen för nationella 
samarbeten. På detta sätt har man kunnat ge kurser, ofta med lärare 
från forskningsfronten, utan att det har kostat något extra – och detta 
uppskattas mycket av doktoranderna som går sådana kurser.

Kurser i samband med utlandsvistelse
Ibland har doktorander möjlighet att ta kurser i samband med vistelse 
vid utländskt lärosäte. För att undvika de höga kostnader som följer 
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ifall doktoranden registreras officiellt på kursen, löses det hela ofta 
praktiskt på så vis att doktoranden följer kursen på plats, men exami-
neras av sin handledare vid återkomst till institutionen. Detta är ett 
smidigt sätt att lösa det hela på, men det bör ändå noteras som ännu 
en uppgift som kan falla på den enskilda handledaren. Jämfört med 
arbetsinsatsen med att både ta fram en individuell läskurs och exami-
nera den – en arbetsinsats som inte tilldelas tid i klocktimmar utöver 
handledningen – så bör ändå en sådan här lösning vara att föredra i 
förekommande fall.

Internationella forskarutbildningskurser
Doktorander har ibland nordiska och andra internationella nätverk in-
riktade på forskarutbildning att tillgå vad gäller forskarutbildningskur-
ser, som till exempel Intergender för genusvetare. Därutöver har många 
doktorander gått kurser via internationella ”summer schools”. 

Individuella läskurser – pedagogiska möjligheter
Vid ett flertal institutioner har erfarna handledare på olika sätt arbetat 
medvetet med examinationsformen på individuella läskurser, så att 
akademiska färdigheter bortom själva inläsningen övas. Det har handlat 
om att göra examinationen i artikelformat - som en forskningsöver-
sikt, eller att kombinera muntlig (i form av en presentation på ett 
seminarium) och skriftlig examination. Vidare, i de fall att de varit 
två som läser kursen, utöver den enskilda examinationen, också ha en 
gemensam skriftlig examination där doktoranderna går i skriftlig dialog 
med varandra kring kursens teoretiska innehåll. Sådana, och andra, 
pedagogiska möjligheter bör vara något som kan lyftas och tematiseras i 
pedagogiska seminarier för handledare.

Seminarier, seminariemiljö, deltagande, krav 

Tillgången till en väl fungerande seminarieverksamhet – med engagera-
de doktorander och kollegor, och intressanta gästföreläsare beskrivs ge-
nerellt som helt avgörande för de flesta doktorander: ”Man blir väldigt 
låst i sitt tänkande då man sitter själv… Sen går man på ett seminari-
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um, och efteråt kan man skriva hur mycket som helst!” Seminarier som 
upplevs särskilt givande av många är de seminarier som breddar per-
spektiv. Det vill säga man vill inte bara ha fokus på det egna: ”då missar 
man mycket – även ingångar i förhållande till det egna avhandlings-
ämnet”. Det beskrivs vidare som att man vill ha ett ”väl fungerande 
seminarium som lyckas fånga upp frågor för den som befinner sig där”. 
”Den kreativa processen sker i möte och utbyte med andra: det kan 
vara seminariemiljö, eller gärna en slags mellanmiljö som till exempel 
en minikonferens eller workshop”. . .   inte bara sådana som är ”spe-
cialiserade i det egna ämnet”, utan där ”en något bredare kompetens 
är samlad”. Ett annat exempel ges av några doktorander som beskriver 
hur det inför forskningsrådens utlysningar brukar var projektansökans-
seminarier vid institutionen. Detta är seminarier då ”alla generationer” 
kommer och beskrivs som mycket stimulerande. Hur ser det då den 
möjliga seminariemiljön ut generellt kring doktoranderna, och hur är 
det med närvaro av doktorandkollegor och andra forskare?

En möjlig seminariemiljö, grad av närvaro och krav på närvaro
I samband med översynen gjordes en sammanställning - baserad på de 
uppgifter om anställda i varje ämne som fanns på respektive hemsidor 
- av de seniora, erfarna handledare, forskare, lärare och doktorander i 
ämnet som optimalt sett skulle kunna delta i seminarier och seminarie-
miljön i allmänhet, och vid de seminarier där doktorander lägger fram 
och presenterar egen text eller egna resultat i synnerhet. Denna lista 
utgjorde en ingång till samtal om seminariemiljön – och om ungefär 
hur många av dessa som kunde tänkas dyka upp då en doktorand hade 
seminarium. Att intresse riktades mot detta utgick från tanken om 
att ifall alltför få intresserar sig för doktorandernas forskning minskar 
möjligheterna till ”formativ återkoppling och breddade perspektiv” 
(Ledning för kvalitet, s. 23). Då listan kunde innehålla allt från emeriti 
(i varierande åldrar, och med olika grad av akademiskt engagemang 
vid institutionen), forskare anställda i projekt (i vissa fall generellt 
osynliga i miljön, i andra fall visade sig deras synlighet på hemsidan 
helt och hållet bero på ”administrativ” bokföring av ett projekt), och 
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sådana som för tillfället visade sig vara antingen vid utländskt lärosäte, 
bortresta på grund av fältarbete eller materialinsamling, barnlediga, 
eller sjukskrivna – innebar det att listan i realiteten kunde kortas rejält i 
förhållande till aktivitet i seminariemiljön, oftast till hälften eller till en 
tredjedel. Generellt kan sägas att erfarna handledare och viceprefekter 
skattade närvaro vid seminarierna något högre än vad doktoranderna 
gjorde – men detta är inget att förvånas över. De förra kan tänkas 
relatera till vad det som bäst brukar vara, eller kan vara, över längre tid 
- medan de senare kan tänkas relatera till hur det blev den/de gång(er) 
de själva eller doktorandkollega lagt fram. 

Det skiljer sig mellan institutioner och ämnen i vilken grad dokto-
randerna i ämnet eller vid institutionen brukar komma – vilket delvis 
kan relateras till skillnader i seminariekultur (eventuella krav eller 
förväntningar på närvaro, doktoranders förväntningar på varandra, och 
sist men inte minst i vilken mån man förutsätter, eller förväntar sig, 
att få ut något av seminariet), och i vilken mån doktoranderna finns i 
miljön över huvud taget (t ex beroende på bostadsort och/eller eventu-
ell avsaknad/slut på finansiering).

Graden av aktivitet vid seminarierna generellt, det vill säga även 
forskares presentation av ”work in progress” eller de ofta välbesökta 
seminarierna då gästföreläsare presenterar, är naturligtvis också av 
vikt för doktoranderna, då dessa kan fungera som intellektuell resurs 
och möjlighet till diskussion av viktiga frågor. Förutom i de få ämnen 
som har en kultur av hög seminarienärvaro av både doktorander och 
”seniora” vid de ämnesspecifika seminarierna, så tycks det generellt vara 
så att seminarierna fungerar som ett smörgåsbord där ”seniora” väljer 
de seminarier som intresserar dem, och doktorander likaså, liksom när 
det kan ha relevans för avhandlingsarbetet. Generellt tycks det också 
vara så att doktorander har högre närvaro i början av sin doktorandtid 
än senare.

Ett flertal handledare och viceprefekter lyfter doktoranders bristande 
närvaro på seminarierna som ett problem, inte minst vad gäller närvaro 
då andra doktoranders lägger fram. ”Det är demoraliserande när man 
inte är närvarande på seminarierna. Men det saknas redskap för att 
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stävja detta! Måste det ges poäng [för att få dem att komma]?” Även 
många doktorander lyfter på olika sätt betydelsen av en miljö för ut-
bildningen, och pekar på den dubbla roll man har som doktorand med 
relevans för såväl seminarierna som miljön i övrigt: ”Man ska vara miljö 
och få ut nåt av miljö.” ”Forskarutbildningen är ju en process! Många 
är ju tyvärr inte del i processen, utan ’kammardoktorander’”. […] som 
ämne ”är ju i sig väldigt tvärvetenskapligt, griper till exempel in i […], 
och sitter man själv missar man dessa ingångar!”

I de allra flesta ämnen vid fakulteten förväntas doktoranderna vara 
närvarande vid ämnes- och eventuella doktorandseminarier, samt i 
förekommande fall vid relevant forskningsprofils seminarium. Detta 
formuleras ibland som krav (utan att alla doktorander ändå närvarar), 
ibland som hög förväntan (så pass att man hör av sig om man inte kan 
komma). I några fall förs närvaro, i andra fall är miljön inte större än 
att man ändå har koll.

Vikten av seminarier diskuteras och omnämns mest i termer av 
intellektuellt utbyte och konstruktiva synpunkter, till exempel i form 
av breddning, nya ingångar eller god läsning. Men de olika typerna av 
seminarier som förhåller sig till och stämmer av progressionen i ett av-
handlingsarbete är också av vikt till sin form sett – på så vis att dokto-
randen får känsla för vilka krav som kan förväntas ställas på ett avhand-
lingsarbete i olika faser av dess tillblivelse. I ämnen med få doktorander 
visade det sig tyvärr ibland vara så att man egentligen inte kunnat följa 
någon tidigare doktorands arbete, och de olika faser som avhandlings-
arbetet har genomgått, och varken varit med om ett slutseminarium 
eller en disputation. 

Aktivitetsnivå och särskilda uppgifter i samband med seminarier
Men som en handledare pekar på – det är ofta graden av aktivitet på 
seminariet och kvalitén på de frågor som tas upp som är det viktiga, 
inte alltid hur många som kommer. Önskan att få doktoranderna att 
vara mer aktiva på seminarierna är också något som ett flertal handle-
dare och viceprefekter tar upp. Även de handledare som är verksamma i 
ämnen där doktorandnärvaron är hög tar upp frågan om doktoranders 
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aktiva närvaro. Det är dock få ämnen vid fakulteten som ger dokto-
randerna särskilda uppgifter vid seminarierna, till exempel som särskild 
opponent eller granskare, vilket skulle vara ett sätt att skolas in i rollen 
som aktiv seminariedeltagare, förutom den träning det ger i att lägga 
upp en opposition och tränas i den diskussionsteknik som kan vara 
aktuell vid disputation och senare granskningar. Det finns också de 
doktorander som tar upp denna problematik med bristande färdighets-
träning i seminariemiljön: ”Seminariet ska ju vara en möjlighet för oss 
att praktisera, och få en typ av träning, . . . men vi opponerar ju inte 
på varandras texter! Det är tråkigt.”, och ”Man borde kanske ha att en 
person är ansvarig, . . . så att vi får övning i att det blir formellt”.

Även brist på ”senioras” närvaro vid doktoranders seminarier tas 
upp vid en del intervjuer med handledare och viceprefekter, en brist 
som hänförs till antingen bristande tid eller intresse. Även doktorander 
uttrycker önskan om mer närvaro härvidlag: ”Det vore roligt om fler 
seniora forskare kom på doktorandernas seminarier. De från avance-
rad nivå är välkomna – men jag behöver hjälp från seniora! De har de 
tunga teoretiska sjoken som jag behöver bemästra! Med fler seniora 
som tar del av mina texter gör det mig mer till en i miljön.” Här ser 
jag en utmaning i att få doktoranderna, och deras seminarier, att bli en 
angelägenhet för hela ämnet och inte företrädesvis bara för handledare. 
Ett sätt att få övriga ”seniora” i ämnet mer aktiva visavi doktorandernas 
seminarier vore att införa granskningsgrupper där seniora och dokto-
rander hjälps åt att granska en text – och som samtidigt blir den övning 
i att genomföra en opposition ”formellt” som efterlystes ovan. I små 
ämnen kan det handla om att ha färre externa handledare, och istället 
gå på tvärs av ämnen inom institutionen, och på så vis på sikt få dokto-
randerna till att bli mer av hela institutionens angelägenhet.

Vilka seminarier finns att tillgå - och var lägger doktorander fram?
Det råder inte brist på seminarier och möjliga seminariemiljöer vid 
fakulteten! Doktoranderna kan utan svårighet hitta seminarier att gå på 
dagligen – utmaningen för många är att samtidigt välja rätt vid smör-
gåsbordet. För de allra flesta doktorander finns antingen ett livaktigt 
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ämnesseminarium och/eller en mycket relevant forskningsprofil att 
tillgå – men några beskriver hur de fått ”söka sina sammanhang” då 
deras valda inriktning i avhandlingsarbetet inte på ett självklart sätt 
upplevts ha en tillhörighet i varken det ena eller andra sammanhanget.

Doktoranderna har ofta möjlighet att lägga fram i flera samman-
hang, men det skiljer sig mellan ämnen och institutioner var det 
huvudsakligen sker. Det vanligaste är vid särskilda doktorandsemina-
rier eller vid ämnesspecifika seminarier, men inte minst i små ämnen 
(t ex vid SPL) har det snarare blivit så att doktoranderna lägger fram 
inom en forskningsprofils seminarieserie. Särskilda ämnesövergripande 
doktorandseminarier förekommer vid några institutioner – men det 
är inte alltid som det fungerar ämnesövergripande då det framför allt 
är handledare och doktorander från det egna ämnet som kommer. Vid 
de institutioner som inte har dessa ämnesövergripande doktorandse-
minarier lägger doktoranderna oftast fram vid ämnesseminariet – det 
förekommer dock att detta upplevs vara så formellt att handledare 
överväger om man också borde införa mer informella doktorandsemi-
narier vid sidan om.

Obligatoriska seminarier
Förutom att det i alla ämnen finns förväntan på att doktoranderna 
presenterar resultat (exempelvis i form av en powerpointpresentation) 
eller lägger fram text minst en gång per år, finns även krav på några 
obligatoriska seminarier.

Under den första terminen eller det första året finns vid samtliga 
institutioner en starkt uttalad förväntan (som också infrias) på antingen 
ett presentationsseminarium eller ett så kallat pm- eller idéseminarium, 
ibland båda delarna. Presentationsseminariet är oftast ett seminarium 
där man under ganska lättsamma former, eventuellt samtidigt som 
andra nyantagna vid institutionen, helt enkelt ”presenterar” sig för 
institutionen genom att presentera det projekt man skissat i samband 
med ansökan till doktorandtjänst. Ett sådant sker oftast ganska snart 
efter att man har blivit anställd. Pm- eller idéseminarierna brukar för-
läggas något senare i tid jämfört med presentationsseminarier, och det 
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finns då oftast förväntan på att skissen som utarbetats i samband med 
ansökan ska vara mer utarbetad jämte en plan för arbetets progression.

De allra flesta ämnen har inte krav på, och därmed inte heller 
policys för, någon särskild granskning av doktorandens arbete som en 
avstämning då två år av doktorandens tjänst har förlupit. Istället ses 
de återkommande ”progressions-” eller ”work in progresseminarierna” 
som delvisa avstämningar. I några ämnen ägnas också stor del av de två 
första åren åt materialinsamling och kurser så en avstämning mitt i tid 
ses inte som en relevant form för avstämning då det inte förväntas fin-
nas särskilt mycket text ännu.

Däremot finns så gott som överlag krav, men enbart i undantagsfall 
formellt skrivna policys, på slutseminarier med en till två oberoende 
granskare, och någon gång även på grönläsning av avhandlingsmanus. 
De oberoende granskarna kan vara externa, eller komma från andra 
ämnen vid institutionen eller fakulteten. Någon gång förekommer där-
utöver också en granskning av två doktorander vid institutionen med 
fokus på struktur, helhetsgrepp, ämnesmässigt sammanhang och akribi, 
viket upplevs som mycket lärorikt. De doktorander som på detta sätt 
fått ta aktiv del i granskning av en avhandling värdesätter erfarenheten 
och den insikt det gett dem.

Handledare, handledning

Handledaren och handledning brukar anges, och beskrivs av både av 
flertalet doktorander och av de erfarna handledare jag talat med i sam-
band med översynen, som den otvetydigt viktigaste personen respektive 
resursen för doktorandens möjlighet att fullfölja avhandlingsarbetet. I 
Doktorandreglerna fastslås också vikten av handledares kompetens, av 
att beakta doktorandens önskemål vad gäller val och eventuella byten 
samt fastslås att handledaren ska verka för att doktoranden introduceras 
till såväl det nationella som internationella forskarsamhället.

Vid de intervjuer som genomförts i samband med denna översyn 
har enskilda handledares betydelse ofta spontant uppmärksammats 
av doktoranderna i mycket positiva ordalag. Förutom att vara ett stöd 
i utformning, avgränsning och progression i avhandlingsarbetet så 
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framhålls handledarnas roll ofta av doktoranderna som ”dörröppnare” i 
dubbel bemärkelse – till ny insikt och förståelse, eller till internationella 
kontakter och nätverk.

Handledare framhåller också vikten av handledning, och att man 
som handledare verkligen fungerar som ”mentor och får doktoranden 
att ge sig ut i även andra intellektuella sammanhang – introducera dem 
i alla sammanhang man kan tänka sig: konferenser, nätverk, lägga fram 
och delta mer på seminarier.” Det gäller att ”uppmuntra och uppmana. 
Annars finns det ibland risk för osynlighetsproblem. . . ibland blir det 
en kris efter något år, då kraven stiger på att leverera.”

Form för handledning
Den vanligaste formen för handledning är samtal och återkoppling 
med (förhoppningsvis) konstruktiva synpunkter på sådant som text 
(struktur, tolkning, analys, argumentation, etc.) och resultat. Därutö-
ver kan handledningen ofta ta form av ”tutorials” med diskussion av 
aktuell och avhandlingsrelevant litteratur, eventuellt i samband med att 
den tenteras. Men inte minst mot bakgrund av de minskade miljöerna 
i många ämnen upplevs också behov av att därutöver arbeta med en 
medveten pedagogisk idé kring handledningen. Ett exempel som ges 
därvidlag (från arkeologi) är att, som två handledare med två gemen-
samma doktorander, kunna handleda dessa två doktorander samtidigt 
– så att doktoranderna ges möjlighet till den läroprocess det innebär 
att ta del av en löpande återkoppling på ett avhandlingsarbete som de 
följer nära och känner väl till.

Två handledare
I enlighet med Doktorandreglerna har doktoranden rätt till två (eller 
flera) handledare, varav minst en ska vara docent (eller motsvarande) 
och minst en ha genomgått universitetets utbildning i doktorandhand-
ledning (eller motsvarande). Där framgår också att handledare kan 
rekryteras från annat lärosäte eller utanför akademin. Fakultetsstyrelsen 
har fastställt en minimumnivå av handledarinsatser till i genomsnitt 80 
klocktimmar i arbetstid per doktorand och läsår (Allmänna anvisningar 
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gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten). 
Denna tid ska förutom mötestid också inbegripa nödvändigt för- och 
efterarbete. Några institutioner (exempelvis KUV och SPL) har valt 
denna nivå av fördelning av handledningstid, medan några institutio-
ner valt att arvodera bihandledare utöver detta med 20 - 40 klocktim-
mar. Hur huvud- respektive bihandledare fördelar timmarna sinsemel-
lan kan variera. Men i de flesta fall understiger antalet timmar som 
ges i handledning vida den insats som görs – ”man bjuder på mycket 
fritid”, som en handledare uttrycker det. I bästa fall ligger doktoran-
dens projekt nära det egna forskningsområdet, och som en handledare 
uttrycker det: ”Vi läser ju ofta för att det är inom vårt eget kompetens- 
och intresseområde.[. . .] Och vi har ju kompetensutvecklingstid.” Det 
bör också påpekas här att ju mindre miljön är, med få möjligheter till 
gemensamma kurser, ju mer stiger kravet på vad handledningen ska ge.

Aktiva doktorander vid fakulteten hade vid översynens genomför-
ande så gott som alla två, eller fler, handledare med handlednings-
kompetens enligt reglerna. En doktorand som just har blivit antagen 
har inte alltid två, men biträdande handledare uppges då vara under 
tillsättning. Passiva doktorander, det vill säga sådana som antagits för 
många år sedan och i vissa fall haft finansiering tidigare, men som inte 
rapporterat in någon aktivitet eller individuell studieplan har för det 
mesta ingen biträdande handledare utsedd – vilket får ses som rimligt 
i sammanhanget. För några tidigare passiva eller lågaktiva doktorander 
har man i enskilda ämnen (till exempel vid FLOV) gjort särskilda sats-
ningar framför allt med handledning, men också med viss finansiering, 
för att hjälpa dessa att bli klara med sin examen. 

Hur utses handledare
Ett ”funktionellt” tänkande styr för det mesta när handledare utses, 
det vill säga de utses i förhållande till vad som visavi avhandlingsämnet 
ses som funktionellt. En doktorand beskriver hur det tagits fram en 
lista med några möjliga namn som denna fick möjlighet att tycka till 
om. I några ämnen ser man möjlighet att tillsätta framför allt biträ-
dande handledare på tvärs över vald inriktning (inom ämnet) eller över 
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ämnesgränser inom storinstitutionen eller fakulteten. Även i dessa fall 
är det ett funktionellt tänkande visavi avhandlingsarbetet och kompe-
tensbehov i förhållande till det. Ibland ses behov av att tillsätta (fram-
för allt) biträdande handledare externt. Dessa behov eller möjligheter 
beror av ämnesmiljöns storlek, bemanning, i miljön tillkommande 
gästforskare eller postdocs, och i allra högsta grad på vad som ses som 
funktionellt i förhållande till det enskilda avhandlingsämnet. I några 
ämnen, som till exempel i antikens kultur och samhälle respektive vid 
ett flertal ämnen vid SPL, är det vanligt att doktoranderna har externa 
handledare.

Externa handledare
De doktorander som har externa handledare är i enlighet med vad som 
framkom i Doktorandenkäten från 2011 ofta nöjda med dessas insats, 
och med att doktorandernas institution står för den extra kostnad det 
innebär jämfört med att ha handledare vid den egna institutionen. 
Vidare framhålls den införing till den externa handledarens seminarie-
miljö som ofta följer utöver handledningen, med möjlighet att åka till 
annat lärosäte och där lägga fram delar av sitt avhandlingsarbete.

Det innebär dock samtidigt att dessa doktorander, som återkom-
mande lägger fram resultat eller text i den externa handledarens miljö, 
samtidigt deltar mindre i den egna institutionens. På kort sikt kan 
det ofta ses som en bra lösning – för den enskilda doktoranden. Men 
förutom att det innebär att doktoranden därmed i mindre grad tar del 
av den lokala miljön, så innebär det att man också i mindre grad bidrar 
till den och uhtgör en resurs för andra doktorander. På sikt innebär det 
för miljön att kompetens som kan ”byggas” i seminariemiljön och i 
handledarkompetens inte gör det.

Ett alternativ här är att i mindre grad utnyttja externa handledare – 
annat än i undantagsfall. Däremot kan samma kompetens som nu ses 
som värdefull nyttjas för att stötta avhandlingsarbetet på annat sätt: 
genom att anlita samma resurs för extern granskning, både vid pm/
idé- och mittseminariegranskning. För närvarande är det inte brukligt 
att man använder sig av extern granskning redan vid ett pm/idésemina-
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rium. Men i de fall att man, som i nuläget, faktiskt bedömer att enstaka 
doktorander kan behöva hjälp av utifrån kommande expertis, så bör 
denna kunna utnyttjas redan i det inledande skedet av arbetet. Detta 
kan jämföras med vad som utpekas som en av de vanligaste faktorerna 
till underkännanden när det gäller masteruppsatser i en kurshandbok 
utformad för masternivå vid University of Cambridge, nämligen att 
ämnet/projektet inte borde ha påbörjats: ”The clearest cases of Failure 
are theses that should probably have been abandoned long before. One 
reason for disaster may be a topic which did not permit serious study of 
primary sources or fundamental issues. Another could be failure to exa-
mine the obviously indispensable sources, primary or secondary. Either 
case might be compounded by ignorance of the general area of study 
and the literature about it. The result might be a dissertation which 
met the requirements of length and presentation, but had nothing of 
interest to say” (s. 31). Det kan dessutom vara en fördel att låta samma 
person vara den som följer upp det hela senare vid en mittsemina-
riegranskning. På detta sätt kan doktorand, handledare och seminarium 
få ta del av värdefulla synpunkter, vilket gagnar den lokala miljön på 
sikt. Vidare, genom att istället ta in yngre handledare, gärna på tvärs 
över ämnena lokalt, kan den lokala handledarkompetensen samtidigt 
breddas på sikt. Och den lösning som här föreslås blir inte dyrare.

Handledarkollegier

Vid alla institutioner förekommer att handledarkollegiet samlas – sär-
skilt kring utlysning av doktorandtjänster, och antagning. Vid några in-
stitutioner, eller i vissa ämnen, träffas man regelbundet, 1-2 gånger per 
termin.  Så kallas till exempel alla disputerade till handledarkollegiet 
vid SS en gång per termin, då exempelvis förändringar i utbildningspla-
ner diskuterats, och information ges om vilka kurser som kommer att 
gå på fakultetsnivå. Vidare diskuterar man på ett övergripande plan hur 
det går för alla doktoranderna.

Det ges ett fåtal exempel under intervjuerna på möjligheten till 
erfarenhetsutbyte handledare emellan utöver dessa träffar i handledar-
kollegierna och den obligatoriska kursen i forskarhandledning. Några 
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viceprefekter nämner möjligheten att regelbundenhet samla handle-
darkollegierna som forum för erfarenhetsutbyte och som möjlighet till 
tematiska seminarier.

Med tanke på handledares och handledningens (även i denna över-
syn) erkänt centrala roll för doktorand och avhandlingsarbetets progres-
sion, vore det önskvärt att man på institutionsnivå satsar på att hand-
ledarkollegiet används mer som ett forum för just handledningsfrågor 
och inte bara ansökningsförfarande. Handledningsfrågor kan - förutom 
frågor om doktorander, avhandlingsarbetets progression och annat som 
rör problem och vardag i handledning – också användas till att dryfta 
handledningspedagogiska frågor.

Gästforskare

Fakulteten har de senare åren gjort särskilda satsningar med möjlighet 
att söka medel för gästande professorer i institutionernas ämnen. Re-
sultatet av dessa satsningar uppskattas mycket av både doktorander och 
handledare. Gästforskarna innebär ofta en ”injektion” i miljön, inte 
minst vad gäller seminarier och gästföreläsningar, samt utgör en resurs 
när det gäller kurser, och viss handledning, för utbildning på forskar-
nivå. Med extern finansiering för en gästprofessor ges möjlighet att få 
en högkvalitativ lärare som befinner sig vid forskningsfronten, utan 
att det behöver kosta något extra, och ger ämnet möjlighet att erbjuda 
kurser lokalt på forskar- och avancerad nivå. Sådana kurser innebär 
också möjlighet för institutionen att erbjuda doktorander från andra 
lärosäten utrymme på kursen inom ramen för de formella och infor-
mella nationella samarbeten som finns. När kurser erbjuds på nationell 
och nordisk nivå innebär det också ofta ett givande intellektuellt utbyte 
med doktorander från andra lärosäten, och utgör grund för nationella 
(och nordiska) nätverk med kollegor i ämnet.

Det finns med andra ord goda skäl för fakulteten att fortsätta med 
denna typ av satsningar på särskilda medel för gästforskare. Det bör 
dock påpekas att gästforskare också innebär ett stort åtagande för den 
som bjudit in dem och ska se till att vistelsen vid ämnet blir optimal 
både för den inresande professorn och för miljön. Så även om det ofta 
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innebär kollegialt och akademiskt utbyte utgör det också en arbetsin-
sats, både i och utanför arbetet, som inte ska underskattas. Kursverk-
samheten i ett ämne kan med andra ord inte till alltför stor del bygga 
på och vara avhängigt dessa gästande professorer. Vidare, ifall kursut-
budet i ett ämne till större delen bygger på kurser byggda kring inkom-
mande gäster riskerar den enskilda doktorandens utbildning att präglas 
av avsaknad på förutsägbarhet och en anpassning till de personer som 
råkar komma de aktuella åren.

Internationalisering och expensmedel

Under senare år har en allt större vikt lagts vid internationalisering i 
samband med studier på forskarnivå, bland annat i termer av ett av de 
mål som anges i högskoleförordningen nämligen att doktoranden ska 
kunna ”visa förmåga att i såväl nationella som internationella samman-
hang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera 
forskning och forskningsresultat”. Aktiviteter som kan vara aktuella 
i sammanhanget och som efterfrågats i samband med intervjuerna är 
sådant som till exempel deltagande i: i) internationella konferenser, 
företrädesvis med egna papers; ii) internationella forskarutbildnings-
kurser; iii) internationella nätverk; iv) internationella seminarieserier; 
iv) forskningsvistelse vid utländskt lärosäte. Internationell samverkan 
aktualiseras också i processer där man: v) publicerar sig internationellt; 
vi) samverkar med gästande internationella forskare/doktorander/gäst-
lärare.

Förutom att vikt allt mer läggs vid internationell publicering av hela 
eller delar av de forskningsresultat som uppnås i samband med avhand-
lingsarbetet, har det inneburit att institutionerna valt att satsa på att 
till varje doktorand knyta särskilda expensmedel som gör det möjligt 
för dem att delta i internationella konferenser (utöver vad enskilda 
framgångsrika stipendieansökningar gör möjligt). Det har lett till att 
doktoranderna nu deltar i internationella konferenser i mycket högre 
grad än för 10-15 år sedan, och har råd med det. Alla doktorander 
(förutom egenfinansierade) och handledare jag talat med vid översynen 
har beskrivit möjligheterna till konferensdeltagande inom ämnet som 



63

TEMATISK ÖVERSIKT

goda eller mycket goda. Vid en institution, HIS, finns också särskild 
resurs för språkgranskning, vilken underlättar för doktoranderna också 
i förberedelser för konferens och i samband med publikationer (jfr 
Internationaliseringspolicy för Göteborgs universitet, 2005, s. 12). 

Doktoranderna är mycket nöjda med att det finns expensmedel, 
men några framför önskemål om större budget för att kunna köpa 
böcker (FLOV), och andra med projekt som kräver en omfattande 
budget föreslår att det i samband med anställning borde både göras 
upp och finnas en budget för projektets genomförande (HIS). 

Handledarna är ofta de som introducerar doktoranderna till, och 
uppmuntrar dem till deltagande i, vetenskapliga nätverk både natio-
nellt och internationellt (i enlighet med Doktorandreglerna 10.9). Sär-
skilt de doktorander som inte ser stora möjligheter vad gäller möjlighet 
att få anställning vid institutionen efter examen, eller ens i Sverige på 
grund av det fåtal tjänster som finns i ämnet, pekar på handledarens 
roll vad gäller att komma ut på konferenser, och göra sig själv, sitt 
namn och forskningsområde känt. Förutom i samband med konferen-
ser knyter doktorander också kontakter i samband med att institutio-
nen gästas av internationella forskare eller i samband med vistelse vid 
utländskt lärosäte.

Internationalisering av och i miljön sker vidare ofta genom de olika 
föreläsare och forskare som gästar miljön, liksom av de eventuella dok-
torander som rekryterats från universitet utomlands.

I alla ämnen verkar det finnas goda möjligheter att få delta i na-
tionella och internationella workshops och konferenser, tack vare de 
särskilda expensmedel som finns avsatta för ändamålet.  Konferenser 
upplevs av doktoranderna bidra både till breddad kunskap inom forsk-
ningsområdet – ”du skulle ofta kunna få reda på detta på annat sätt, 
men vet inte att du ska leta efter dessa förrän du har lyssnat på dem!” 
– och till värdefulla kontakter och nätverk. Som en beskriver det: ”Det 
är bra att vara på konferens för då gör man sig känd också: ’Det är du 
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som håller på med . . . ?’ eller ’Ja, men det här problemet - det känner 
jag igen! Ska vi göra nåt ihop?’” 

Samverkan med omgivande samhälle

Högskoleverket (nuvarande UK-ämbetet) angav 2004 tre områden 
som mål för högskolans samverkan: demokratiutveckling, kunskapsut-
veckling och tillväxt samt bättre utbildning. Till demokratiutveckling 
räknade främst populärvetenskapliga artiklar, publika evenemang och 
deltagande i medier. I en sammanställning av samverkan vid Humanis-
tiska fakulteten under 2013 framkom att det just är sistnämnda slags 
samverkan som humanisterna framför allt ägnar sig åt (Humanistiska 
fakulteten samverkar 2014, s. 2-5). I sammanställningen finns inte 
mycket information att hämta om doktoranders samverkan med omgi-
vande samhälle, vilket skulle kunna förklaras bero på den låga svarsfrek-
vensen från deras sida, eller på att de kanske faktiskt inte samverkar så 
mycket.

Men den 1 juli år 2009 trädde en ändringsförordning för Högskole-
lagen i kraft, vilken omfattar den tidigare så kallade ”tredje uppgiften”, 
och formuleras från och med detta datum:

”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande 
samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forsk-
ningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.” I den nuva-
rande mallen för ISP finns därmed också en punkt som lyder: ”Samver-
kan med omgivande samhället: externa uppdrag”. Vid genomgången 
av de individuella studieplanerna för doktorander anställda 2012 och 
2013, samt de reviderade studieplanerna från 2013 för de som anställts 
2012, fanns dock inte noteringar i förhållande till denna punkt annat 
än i några enstaka fall.  Doktoranderna vid CUL är de enda som angett 
att samverkan sker regelbundet – vilket kan ses som naturligt då många 
av dessa arbetar som lärare 50 % vid sidan av doktorandarbetet, och 
därmed har möjlighet till både samverkan och att omsätta och för-
medla forskningsresultat. Vidare – i några av de äldre eller ”anpassade” 
mallar som använts fanns detta inte med som punkt över huvud taget. 
Frågan är då, med tanke på den oftast bristande uppmärksamhet som 
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detta ägnats i ISP, hur mycket doktoranderna uppmuntras till samver-
kan och i vilken form.

 I samband med intervjuerna gavs dock många exempel på hur 
doktoranderna samverkat med omgivande samhälle framför allt i po-
pulärvetenskapliga sammanhang som till exempel medverkan i Veten-
skapsfestivalen, föredrag på muséer och för hembygdsföreningar, som 
lärare i bibelskolor eller på kvällskurser utanför GU, med artiklar och 
recensioner i dagspress och tidskrifter, medverkan i radio, panelsamtal, 
bloggar, etc. Skillnaden mellan den information som framkom vid 
intervjuerna jämfört med dess avsaknad i ISP kan tänkas vittna om två 
saker. Den ena kan vara att doktorander oftast inte ägnar sig åt särskilt 
mycket samverkan med omgivande samhälle under de första åren av 
sin utbildning (och därför inte satt spår i ISP från 2012 och 2013, för 
de kullar av doktorander som anställts 2012 respektive 2013), utan att 
detta aktualiseras under senare delen då de i högre grad hunnit tillägna 
sig ett forskningsfält. Den andra kan vara att detta ännu inte förankrats 
tydligt som en punkt för handledare att engagera sig i, annat än som en 
självklarhet i förbigående.

Övning i samverkan på annat plan, som en slags projektkunskap, 
berättar en del doktorander att de haft möjlighet till genom att de fått 
ansvara för delar av arbetet i samband med anordnande av konferenser 
och workshops. Andra åter har menar att de fått värdefulla erfarenheter 
vad gäller samverkan i samband med att de fått medverka som redak-
törer i sammanställande av antologi eller specialnummer av tidskrift, 
liksom i samarbetet kring samförfattade artiklar.

Högskolepedagogisk meritering

Kurs
Både möjligheten att inom ramen av sin utbildning gå en högskolepe-
dagogisk kurs och nödvändigheten av att ha gått den ifall doktorand 
ska få undervisa på grund- eller avancerad nivå (enligt Doktorandreg-
lerna 12.1-2) tycks vara väl etablerade vid fakulteten – och där de allra 
flesta doktorander väljer att gå kursen. Doktorander inom filosofiäm-
nena pekar på hur de dessutom har möjlighet att gå en kurs i filosofi-
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pedagogik på avancerad nivå. En praktisk-pedagogisk kurs i högskole-
pedagogik för undervisning i franska finns också.  För doktorander vid 
CUL, det vill säga doktorander som redan är lärare i grunden, var det 
tidigare så att de inte behövde gå den högskolepedagogiska kursen utan 
kunde tillgodoräkna sig den baserat på den pedagogiska kompetens de 
redan har. Detta har ändrats. I och för sig kan det upplevas positivt att 
gå kursen, med de möten med folk från olika fakulteter det ger upphov 
till – men ses samtidigt som en nedvärdering av läraryrket.

Möjlighet till undervisning/institutionstjänstgöring
I Doktorandenkäten som gjordes 2011 framkom ett missnöje vad gäller 
institutionstjänstgöring – både vad gäller möjlighet att få sådan tjänst-
göring, framför allt i form av undervisning, och avsaknad på transpa-
rens för hur eventuella möjligheter fördelas. Här tycks det ha skett en 
generell uppstramning på institutionerna på så vis att man antingen 
redan utarbetat (SPL) eller nu är i färd med att utarbeta (t ex KUV) 
policys för doktorandernas eventuella institutionstjänstgöring, bland 
annat vad gäller omfattning och tidpunkt i doktorandens utbildning, 
i förhållande till det utrymme som finns för undervisning på grund-
utbildningsnivå eller andra uppgifter. Vidare har ett par institutioner/
ämnen (vid till exempel FLOV, HIS, och SPL) infört mentorstödd 
undervisning. 

Det varierar dock mellan ämnen och institutioner vad gäller möjlig-
heter för doktorander att få undervisa – beroende på grundutbildning-
ens storlek, antal anställda lärare, med mera. Dessutom kan erfarenhe-
terna mellan doktoranderna skifta. Relativt nytillkomna doktorander 
i ett ämne kan svara att de vet att det finns goda möjligheter för dem 
att få undervisa ifall de vill (vilket de flesta också vill). Samtidigt kan 
en doktorand i samma ämne, som varit anställd längre, ha upplevt sig 
behöva tjata för att få möjlighet att undervisa lite grann – vilket kan 
bero att möjligheterna tidigare helt enkelt var mindre, eller på att det 
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var innan en tydlig policy med angivande av möjligheter och omfång 
utarbetats. 

De doktorander som haft möjlighet att undervisa beskriver detta 
i positiva ordalag, utöver den pedagogiska meritering det innebär. 
Till exempel tar man upp hur man fått förståelse för det egna ämnet 
genom att undervisa, ”ett kreativt grepp” för skrivande – ”man tar som 
ett grepp och förhåller sig till ämnet på ett annat sätt, och det ger ofta 
upphov till ett intensivt avhandlingsskrivande!” Här uttalas också tan-
kar om att handledare skulle kunna ”vara lite smarta och se till att man 
får undervisa på rätt grejer – med eventuellt nytt stoff som man tvingas 
ta sig an och som faktiskt är till nytta för avhandlingen också.” Även 
vad gäller det kollegiala sammanhanget anges delaktighet i undervis-
ning ha betydelse, genom att det gör att ”man kan börja tala lite mer 
som kollega”, där man går ”från undervisning till ämnesfrågor”.

Handledare pekar också på värdet av att doktoranderna får möjlighet 
att undervisa: ”Det ska finnas en långsiktig tanke för doktoranden, på 
samma sätt som för högskolepedagogiska kursen. Tanken ska finnas om 
jobb efteråt.” Samtidigt uttrycker en annan handledare: ”De ska inte 
få undervisa för att de vill!” – och relaterar till att det måste finnas en 
pedagogisk tanke kring val av kurs och nivå, förutom stöd och hand-
ledning av en erfaren kollega – helst en som undervisar på samma kurs 
och som kan utgöra ett stöd. Och även på en institution där möjlig-
het att undervisa finns för alla doktorander som vill, och alla gör det 
i någon mån, ser man vikten av att dess omfattning och tidsmässiga 
förläggning formaliseras, exempelvis genom diskussion i handledarkol-
legiet. Dock siktar inte alla doktorander på en anställning där under-
visning är del av jobbet, och som en viceprefekt uttrycker det: ”Ingen 
[doktorand] får pressas att ta undervisning!”

Men möjligheten är som sagt begränsad i flera ämnen, och ses inte 
som en självklarhet. Annan, även den meriterande, tjänstgöring än un-
dervisning som kan komma ifråga för doktoranderna kan vara student-
fackligt arbete, medverkan i beredningsgrupper, administrativt arbete 
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inom ramen för ett forskningsprojekt och i samband med anordnande 
av konferenser och workshops.

Anställningsbarhet och karriärmöjligheter

Det finns (åtminstone) två huvudsakliga skäl för att ha utbildning på 
forskarnivå i ett visst ämne. För det första kan utbildningen av fors-
kare relateras till någon form av nytta. För det andra kan det vara ett 
forskningsområde som på något sätt går med eller leder till vinst. I 
det senare fallet är utbildningen av forskare inte något som riskerar att 
ifrågasättas, då det blir en utbildning som direkt eller indirekt kan sägas 
bekosta sig själv. I det förra fallet, det vill säga nyttan, kan den relateras 
till i stort sett tre olika områdens behov: samhällets, forskningsinrikt-
ningens eller akademins. Samhällets behov av utbildade forskare kan 
handla om såväl en generalistkompetens som kompetens inom ett 
specialområde. Generalistkompetensen rör sådant som förmåga till 
systematiserat kunskapssökande och källkritiskt förhållningssätt till 
insamlat material, förmåga att arbeta med text, och kan till exempel 
leda till olika slag av utredningsarbete, arbete i arkiv och samlingar. 
Den specialområdeskompetens som humanister besitter är oftast också 
mycket efterfrågad i populärvetenskapliga sammanhang, men dessa 
sammanhang är oftast inte något man kan leva av.

Vad gäller olika forskningsinriktningar kan man till att börja med slå 
fast att alla universitet och högskolor varken kan ”ha allt” eller har det 
- det vill säga alla möjliga forskningsinriktningar inom ett ämne finns 
inte representerade på alla ställen där ämnet finns på forskarutbild-
ningsnivå. Däremot finns ofta grupperingar av forskare i en miljö som 
samlas kring vissa frågor, teorier eller material. En sådan gruppering 
kan komma att utgöra en, åtminstone i intellektuella och kunskapshän-
seenden, framgångsrik forskningsinriktning. I den miljö som skapas i 
och av den aktuella forskargruppen och dess inriktning, kan utbildning 
av forskare tänkas leda till att inriktningen breddas, fördjupas eller på 
andra sätt stärks och tar nya vägar.

Vad gäller akademins behov av att utbildning på forskarnivå kan det 
handla såväl om den kompetens som behövs för utbildningen i ämnet 
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på alla nivåer, som för andra ämnen/fakulteter (till exempel det behov 
som finns av olika ämneslektorer i lärarutbildningen). I många ämnen 
är det svårt att få anställning i dagsläget, och i den mån doktoranden 
vill vara kvar i akademin så hoppas man på att kunna få en postdoc 
eller timmar i undervisning, i avvaktan på lyckade anslagsansökningar 
eller kommande pensionsavgångar i ämnet.

Vad gäller Humanistiska fakultetens doktoranders möjligheter till 
framtida jobb så skiljer det sig rejält mellan ämnen på Humanistiska 
fakulteten, och de möjligheter som står till buds kan alla i olika mån 
relateras till ovan nämnda behov. 

Samtal om framtida karriärmöjligheter
I den nuvarande utformningen av mall för individuell studieplan finns 
en punkt som lyder ”Samtal om framtida karriärmöjligheter har förts 
den”. Vid genomgång av de individuella studieplanerna för doktoran-
der anställda 2012 och 2013, samt de reviderade studieplanerna från 
2013 för de som anställts 2012, fanns dock inte noteringar i förhållan-
de till denna punkt annat än med datum i några fall, och ännu några 
där det angavs ske löpande, eller som ”flera gånger”. Vidare – i några av 
de äldre eller ”anpassade” mallar som använts fanns detta inte med som 
punkt över huvud taget.

I samband med intervjuerna verkar dock doktoranderna vara väl 
medvetna om de i vissa fall goda, i andra fall sämre, möjligheter de har 
att få jobb efter examen. Mycket goda möjligheter på arbetsmarknaden 
har till exempel doktoranderna vid SS, så det är kanske inte att förvånas 
över att inte bara handledare utan även viceprefekten vid institutionen 
tar upp frågor som rör karriär i samband med utvecklingssamtal. I 
svenska som andraspråk finns vad som beskrivs som en skriande brist 
på kompetens på alla nivåer, vilket gör att doktoranderna ”får jobb som 
lektorer nästan innan de har disputerat”. Nästan lika bra möjligheter 
har doktorander i nordiska språk som för det mesta kan räkna med att 
få vikariat som lektorer rätt omgående. Efterfrågan på arbetsmarknaden 
härvidlag gör också att forskarutbildningen i nordiska språk är utsatt 
för rätt hård konkurrens, på så vis att det inte alltid har gått att besätta 
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doktorandtjänster eftersom studenter på avancerad nivå har mycket 
lätt att få jobb direkt efter examen, med goda lönevillkor. För dokto-
randerna i språkvetenskaplig databehandling är också arbetsmarknaden 
rätt god, med en växande arbetsmarknad inom industri och näringsliv, 
inte minst internationellt. Även för doktorander i logik finns en del 
möjligheter att få jobb inom industri och IT-industri, där ”sekundära 
egenskaper som odlas under utbildningen efterfrågas och värderas”.

Hos doktorander och handledare i många andra ämnen finns istäl-
let en medvetenhet om begränsade möjligheter att arbeta inom äm-
net – där doktoranderna skiljer på den framtid de skulle vilja ha, och 
den framtid de ser. Doktorander i många ämnen önskar att det fanns 
möjlighet att vara kvar som lärare och forskare på nuvarande institu-
tion efter examen, men ser små möjligheter för detta. Där några ser 
möjligheten av att vara en väl meriterad forskare med generalistkom-
petens som kan söka anställning hos olika myndigheter, ser andra sig 
om i världen efter internationella postdoc-anställningar och avser att 
söka externa medel. Bland såväl svenska som internationellt rekryte-
rade doktorander finns de som är optimistiska och menar att det är 
”viktigt att se världen som en arena”, och inte bara se GU eller Sverige 
som de enda möjligheterna. Mot bakgrund av den hårda konkurrens 
om postdoc-anställningar som finns i ämnet påpekar handledare hur 
viktigt det är att ”öppna upp tankar kring anställningsbarhet – det ska 
till andra möjliga karriärer. Det handlar om att kunna presentera sina 
färdigheter för möjliga arbetsgivare.”

Återigen, på samma sätt som med frågan om ”samverkan” finns 
alltså här en tydlig skillnad mellan vad både doktorander och handleda-
re ger uttryck för vid intervjuerna och de mycket sparsamma kommen-
tarer som stod att finna vid genomgång av ISP för 2012 och 2013 års 
nybörjardoktorander. Även här kan skillnaden mellan den information 
som framkom vid intervjuerna jämfört med dess avsaknad i ISP tänkas 
vittna om två saker. Den ena kan vara att även om både handledare 
och doktorander är väl förtrogna med kommande situation vad gäller 
arbetsmarknad, så är det ännu inget som tematiserats på ett struktu-
rerat sätt inom ramen för handledning, då detta är doktorander som 
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ännu har kvar två till tre år av sin utbildning. Den andra kan möjligtvis 
vara att man som handledare främst ser en möjlighet att påverka dok-
torandens möjliga anställningsbarhet och karriär genom(framgångsrik) 
handledning vad gäller avhandlingsarbetet, och genom den introduk-
tion till nätverk och andra sammanhang som omvittnas från doktoran-
ders sida när de talar om sina handledare.

Karriärmöjligheter, generalistkompetens och ”sekundära egenskaper” 
är sådana teman som med fördel skulle kunna lyftas i workshops på 
fakultetsnivå, till exempel med inslag av inbjudna alumni. Med hjälp av 
den kompetens som finns vid FLOV och SS vad gäller samverkan med 
industrin, skulle sådana frågor också kunna lyftas utanför den enskilda 
handledningssituationen med möjlighet till större grad av inspel.

Rekrytering

På senare år har fakultetens institutioner kommit att annonsera inter-
nationellt i samband utlysningar av doktorandtjänster, samt informera 
om utlysningar både via formella och informella nätverk. Detta har lett 
till att andelen sökande med bakgrund vid utländskt lärosäte har ökat – 
med stor variation mellan ämnena.

Erfarenheterna av vilka konsekvenser de internationella utlysning-
arna inneburit skiljer sig åt något. I ett flertal ämnen har det inneburit 
att man har kunnat anställa doktorander vars meriter har varit mycket 
goda, och vars deltagande i miljön ses som en tillgång utöver själva av-
handlingsarbetet. För en del ämnen har det däremot också inneburit att 
man haft ett stort antal sökanden varav upp emot hälften vid närmare 
granskning visat sig vara ”långskott”, det vill säga sökande utan behö-
righet för anställningen. Vidare har man i en del ämnen sett hur man 
haft ett stort antal sökande från utländska lärosäten som i och för sig är 
behöriga – men vars uppsatser på masternivå visar sig hålla låg kvalitet 
vad gäller eventuell problematisering och analys. Där sökande utan 
formell behörighet kan sorteras ut relativt snabbt, innebär dessa behö-
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riga sökande med ”svaga” arbeten ett relativt merarbete att bedöma och 
eventuellt rangordna.

En erfarenhet som delas av några av de institutioner som hittills 
rekryterat doktorander från utländska lärosäten är att, förutom att man 
ser det som oerhört viktigt att ”få hit dem” så att de blir delaktiga i mil-
jön, att det krävs särskilda insatser både via handledning och i miljön 
för att få utbildningen på forskarnivå att fungera på det sätt den ska. 
Så samtidigt som man många gånger får en högt meriterad doktorand 
till utbildningen, innebär det ett visst merarbete från institutionens och 
handledares sida. Några handledare pekar också på vikten av att inter-
vjua de sökande och få rätt personer - att man inte bara kan gå på meri-
ter. Vikten av att doktoranderna, såväl de internationellt som nationellt 
sökande, är närvarande i miljön tas upp av ett flertal – samtidigt som 
man ser svårigheter med annat incitament än att doktoranderna själva 
ser det som viktigt. Intervjuerna ses här bland annat som en möjlighet 
att både informera om vikten av närvaro och en möjlighet att få reda på 
doktorandens intentioner därvidlag.

Doktorander som rekryterats ”internt” från avancerad nivå vid 
Göteborgs universitet eller annat svenskt lärosäte är dock den i nuläget 
allra största gruppen vid fakulteten. Många av dem har med andra ord 
också antagits till utbildning på forskarnivå i internationell konkurrens 
– vilket kan ses som ett gott betyg på utbildningen som ges på avance-
rad nivå.

Gemensam antagning, gemensam introduktion

En del av fakultetens doktorander anställdes i samband med den fakul-
tetsgemensamma antagningen år 2011. Andra har erfarenhet av att ha 
anställts i institutionsgemensamma antagningar senare, men med en 
gemensam tvådagars introduktion på fakultetsnivå.

De allra flesta doktorander är positiva till att det finns ett gemensamt 
startdatum för utbildningen på fakultetsnivå. Förutom att ge som det 
uttrycktes ”viss fakultetskänsla” har det gett en i och för sig ytlig men 
delvis bestående kontakt med andra doktorander på fakulteten – som 
några man säger ”hej” och nickar till, som några man stöter ihop med 
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på kurser emellanåt och/eller träffar i studentsociala sammanhang. 
Fakultetskänslan innefattar att ha fått en inblick i ”vad detta ställe är 
och hur det fungerar” genom den allmänna introduktionen, men också 
genom att dagarna gett introduktion till det studentfackliga samman-
hanget. Några är dock kritiska och pekar på att fakulteten verkar vara 
oförberedd på att även introducera de doktorander som har bakgrund 
från utländskt lärosätet och inte kan svenska - ”trots att man antar 
internationella doktorander var introduktionen på svenska.” Andra åter 
menar att man i och för sig fick mycket till livs under dagarna men att 
en del viktig information, varav inte minst praktisk sådan på institu-
tionsnivå, drunknade i all information som gavs. För att förekomma 
detta föreslogs en checklista för informationen, och att det tydligt 
framgår vem på institutionsnivå som kan ge dessa upplysningar – då 
man som ny i sammanhanget ofta inte ens vet man borde veta, och 
därför inte heller frågar.

Några doktorander med erfarenhet av den gemensamma antag-
ningen av doktorander på fakultetsnivå för några år sedan framhåller 
att den gemensamma antagningsprocessen uppfattades som korrekt och 
transparent.

De doktorander som antagits i samband med gemensamma antag-
ningar i ett ämne har genomgående mycket goda erfarenheter av detta. 
Som några uttryckte det: ”Det är viktigt att hålla ihop ett doktorand-
kollektiv! Det behövs viss massa – och det får man med gemensamma 
antagningar inom ämnet!”

Doktorander som inte har anställts samtidigt med några andra i 
ämnet har dock inte upplevt någon direkt brist. Som en uttrycker det: 
”Jag vet inte om det blivit annorlunda att börja samtidigt med någon 
annan doktorand – vi gör så olika grejer ändå.”

Från handledarhåll framhålls stora fördelar med färre, det vill säga 
periodiserade, och institutionsgemensamma utlysningar och att kunna 
anta en grupp samtidigt. Att ha en enstaka utlysning i ett ämne kan 
dessutom innebära väldigt mycket arbete för bedömargruppen, med 
flera tiotals sökande på en tjänst. Detta arbete kan nyttjas bättre då en 
grupp kan antas samtidigt. Att anta flera åt gången anges också ge ”för-
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utsättningar för gruppen att följas”, vilket utgör en del av en kollegial 
miljö för doktoranden. Att de i viss mån kan följas åt innebär naturligt-
vis också större möjligheter att ordna gemensamma kurser.

”Passiva” doktorander 

Så kallade passiva doktorander, det vill säga sådana som antagits för 
många år sedan och i vissa fall haft finansiering tidigare, men för närva-
rande inte är aktiva innebär ett bekymmer för en del ämnen vad gäller 
handläggning. Doktorandreglerna vid Göteborgs universitet anger, 
i enlighet med högskoleförordningens föreskrifter, att det för varje 
doktorand ska upprättas (och regelbundet följas upp och revideras) en 
individuell studieplan, där avlagda delar av utbildningen ska redovisas 
och kommande delar dokumenteras i samråd mellan doktorand, hand-
ledare och doktorandexaminator. Prefekt (läs viceprefekt) har ansvar för 
fastställandet av den individuella studieplanen, och för att den revideras 
och följs upp minst en gång per år. 

För de doktorander som varken rapporterar in någon aktivitet eller 
medverkar till upprättande av individuell studieplan, innebär detta att 
institutionen har antagna doktorander, vilka de inte kan uppfylla sina 
skyldigheter (enligt ovan) gentemot. På institutionsnivå har man i vissa 
fall därför sökt lösa detta genom att upprätta dokument för att (vid 
sidan av den officiella statistiken i Ladok) skilja på de som är aktiva och 
därmed registrerade doktorander och de som anges som ”passiva”, men 
vilka kan aktiveras genom registrering och en ny individuell studieplan.

Ett särskilt bekymmer att handlägga är för en del ämnen de i stort 
sett passiva doktorander som registrerats för många år sedan och uppger 
viss aktivitet, vilket avspeglas i uppgifter i Ladok – men till synes enbart 
rapporterar in viss aktivitetsgrad för att kunna del av studentrabatter - 
utan att de deltar på något sätt i miljön eller tycks skriva på sin avhand-
ling. Dessa framstår då i den officiella statistiken som aktiva, samtidigt 
som ämnet i sig kan tyckas ha dålig genomströmning.

Vidare har det förekommit att doktorander som under ett antal år på 
ovanstående sätt har uppgett en viss aktivitetsgrad, både vid inrappor-
tering till Ladok och i ISP, inte har kunnat överblicka de konsekvenser 
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detta förfarande i längden kan komma att innebära. Ifall de efter inrap-
portering inte varit aktiva, och den inrapporterade aktivitetsgraden inte 
har lett till någon progression i avhandlingsarbete eller i antal avklarade 
kurspoäng, innebär det ändå att de kan ha fått sig tilldelat handledarre-
surser under ett antal år (vilket inte kan återgå till institutionen i form 
av timmar under senare år), och dessutom har en ackumulerad tid i 
utbildningen på forskarnivå som överstiger de stipulerade 240 högsko-
lepoängen med råge. Detta gör det mycket svårt för dem att söka extra 
finansiering eller ställa krav på handledning. 

Bekymret med handläggning och administration av passiva dokto-
rander har på institutionsnivå gett upphov till frågan om det inte vore 
möjligt att avskriva de doktorander som inte inkommer eller medverkar 
till upprättande och revision av ISP från utbildningen. Enligt högskole-
förordningen (kap. 6: 30 §) ges möjlighet för rektor att, efter prövning, 
besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och 
andra resurser för utbildningen om doktoranden ”i väsentlig utsträck-
ning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen”. 
Att inte inkomma eller ens medverka till upprättande av den i högsko-
leförordningen ålagda individuella studieplanen menar jag torde kunna 
anses vara ett sådant åsidosättande. Här skulle fakulteten kunna göra en 
samlad insats, det vill säga begära de uppgifter som krävs för prövning, 
och driva frågan om dessa doktoranders avförande från utbildningen.
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En del av översynen fokuserar på de administrativa rutiner som finns 
kring inrapportering, arkivering eller annan administration kring 
utbildning på forskarnivå vid fakulteten, och hur det praktiska arbetet 
kring detta ser ut. De aspekter som varit aktuella härvidlag är tydlig-
het, transparens, rättssäkerhet och möjlighet att följa progression i 
utbildningen. Vidare utgår översynen från tanken om att rutiner när de 
fungerar bra ska fungera som just rutiner, och inte ta onödig tid eller 
energi.

Som tidigare nämnts har doktoranden tre olika roller: som anställd, 
som student respektive som forskare under utbildning. Till dessa olika 
roller svarar olika administrativa funktioner som handlägger dessa, till 
exempel personalhandläggare, utbildningsadministratör, samt vicepre-
fekt för forskarutbildning och handledare, och dessa administrativa 
funktioner handlägger de olika delarna, till exempel Ladok, ISP, kurs-
planer och kursbevis. 

Ansvar för handläggning av administrativa funktioner 

Vad gäller doktorandens roll som anställd inom ramen för utbildning 
på forskarnivå så handlägger en administrativ chef/personalhandläggare 
omförordnanden och anställningsavtal, samt bevakar lönetrappan och 
slutdatum för utbildningen. Det finns flera olika system och Datalagret 
samlar uppgifter från både lönesystemet (Palazzo), ekonomisysteymet 
(Agresso) och studentsystemet (Ladok). Lönetrappa och slutdatum 
för utbildningen utgår från anställningens början och inrapporterad 
frånvaro – det vill säga både sådan som rapporteras in via doktorandens 
egen rapportering vid sjukledighet, föräldraledighet, etc., och inrap-
portering av förlängningsgrundande tid som sköts av handläggaren. 
Den lämnas via blankett (som viceprefekten har godkänt) till den 
administrativa chefen för vidarebefordran till lönehandläggare som ma-
nuellt rapporterar in tiden. Blanketten ska fyllas i vid slutet av varje ter-
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min. När det börjar vara dags för högre lön (i halvtid), stämmer alltså 
personalhandläggaren av i första hand datalagret, som har de samlade 
uppgifterna enligt ovan. Men eftersom det är viktigt att uppgifterna är 
korrekta och sinsemellan överensstämmande görs även en avstämning 
mot ISP, och eventuellt även mot Ladok. Sedan sker avstämning med 
doktorand och studieadministratör, innan mail skickas till lönehand-
läggare. Det torde inte vara överord att påstå att detta framstår som 
tungrott. Omförordnande är avsett att ske ifall att den ackumulerade 
aktiviteten uppnått rätt nivå och att aktuell ISP har inkommit, annars 
inte. 

Vad gäller doktorandens roll som student så handlägger studiead-
ministratör alla delar i Ladok, såsom antagning av doktorand, rappor-
tering av kurser, aktivitet och försörjning. Studieadministratören kan 
också ta fram kursbevis vid behov.

Mot doktorandens roll som forskare under utbildning svarar framför 
allt den individuella studieplanen, ISP, för vilken viceprefekt/dok-
torandexaminator, handledare och doktorand i olika delar kan sägas 
ansvara. Doktorandens expensmedel handläggs av ekonom vid institu-
tionen. 

Viceprefekt eller doktorandexaminator 

I doktorandreglerna 2013-07-01 infördes en ny examinatorsroll för 
utbildning på forskarnivå vid GU: doktorandexaminator som ska ha ett 
slags helhetsansvar för utbildningen som en oberoende part. Det finns 
sen tidigare en viceprefekt som (på delegation från prefekt) ansvarar för 
antagning av doktorander, för genomförandet av utbildning på forskar-
nivå, för att individuella studieplaner upprättas och revideras minst en 
gång per år och tillika är den som fastställer den (2.4; 8.2). Men enligt 
reglerna ska samtidigt doktorandexaminator i samråd med handledare 
och doktorand upprätta och revidera den individuella studieplanen 
samt vara delaktig i studieuppföljning (7.3; 8.2). Doktorandexami-
natorn har däremot inte en examinerande roll i egentlig mening, då 
avhandlingen examineras av en betygsnämnd och kurser av kursexami-
natorer. Doktorandexaminator kan även vara kursexaminator, dock får 
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ej huvudhandledare eller biträdande handledare vara kursexaminator 
för en och samma doktorand.

Doktorandexaminatorns roll framstår något diffus framför allt vad 
gäller ansvar och mandat och tidsavsättning för uppdraget som i mångt 
och mycket tycks sammanfalla med viceprefektens nuvarande uppdrag 
(se 7.3 och 8.2 i Doktorandreglerna). Formuleringarna i Doktorandreg-
lerna gällande prefekts (läs delegerat till viceprefekt) ansvar i förhål-
lande till doktorandexaminators roll tycks lämna stort utrymme för 
tolkning, vilket måste ses som olyckligt i en så väsentlig fråga.

En viceprefekt pekar till exempel på en oklarhet som finns kring 
doktorandexaminatorns roll vid omskrivning av den individuella stu-
dieplanen – där de på institutionen har valt att lösa det så att dokto-
randexaminator ser igenom den i efterhand. En möjlig konflikt som 
kan förutses gäller val av kurser, där doktorandexaminatorn kan tänkas 
peka på vikten av kurser som förväntas ge bredd och grund för dok-
toranden att kunna bli lektor i ämnet, medan till exempel handledare 
kan vilja att kurserna ska relateras specifikt till avhandlingsarbetet. I 
sådana fall kan doktorandexaminatorn tänkas ta upp frågan till diskus-
sion. Detta tänkta scenario pekar på att doktorandexaminatorn finns 
som en möjlighet att ”dra i bromsen” om den ser anledning till att 
något behöver diskuteras. Men det kan samtidigt viceprefekterna som 
viceprefekter göra redan nu, eftersom de har att se över de individuella 
studieplanerna. Vidare, i samband med de utvecklingssamtal eller med-
arbetarsamtal som doktoranderna erbjuds brukar viceprefekterna låta 
ISP finnas med som del i samtalet (det är dock inte alla doktorander 
som väljer att gå på dessa samtal). 

Tre av institutionerna på Humanistisk fakultet hade den 21 mars 
2014 lämnat förslag på doktorandexaminatorer som också är vicepre-
fekter vilket framstår som högst naturligt då viceprefekten för utbild-
ning på forskarnivå redan har ansvar för korrekt inrapportering vad 
gäller såväl Ladok som ISP. De andra institutionerna har i dagsläget 
endast lämnat förslag på generella examinatorer som efter beslut från 
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prefekt kan fungera som antingen kursexaminatorer eller doktorand-
examinatorer.

Administrativa system

Det finns som tidigare nämnts flera administrativa system som används 
för att registrera uppgifter om doktorander. Då ackumulerad aktivitet 
är det som fungerar lönesättande för doktorander vid Göteborgs uni-
versitet, är det av stor vikt att aktivitetsgraden är korrekt angiven. Det 
vill säga, för att doktoranderna ska kunna få korrekt lönesättning bör 
uppgifterna i Ladok vara korrekta och uppdaterade, då uppgifter om 
förbrukad tid och förordnandetid (rimligtvis) baseras på de uppgifter 
som inrapporterats i Ladok.

Men därmed står det också klart att det inte finns någon självklar 
relation mellan ackumulerad aktivitetsgrad å ena sidan och avklarade 
avhandlingspoäng respektive kurspoäng å den andra. För att få veta hur 
avhandlingsarbetet framskrider, räknat i procent, poäng eller andel av 
avhandlingen är man som utomstående hänvisad till de för närvarande 
knapphändiga uppgifterna i ISP.

Vidare, vid genomgång av Ladokutdrag från 2014-02-14 med upp-
gifter om aktiva doktorander uppstår frågor kring hur uppgifterna ska 
läsas. Detta gäller framför allt uppgifter om nuvarande aktivitetsgrad (t 
ex för disputerade doktorander), ackumulerad aktivitet, inrapporterade 
poäng samt handledaruppgifter.

Efter kontroll med systemadministratör på Ladokenheten står det 
klart att Ladok räknar antagna, registrerade eller doktorander med >0 
aktivitet som aktiva. Så den doktorand som nyligen har anställts och 
registrerats, men ännu inte har någon inrapporterad aktivitetsgrad finns 
med som aktiv, och den doktorand som disputerar tidigt på terminen 
och därmed avslutar sin forskarutbildning kommer också att finnas 
med som aktiv doktorand. Dessutom söker Ladok alltid på två termi-
ner, vilket gör att doktorander som disputerat terminen innan sökning-
en görs också kommer med som aktiva. Då Ladok söker på två termi-
ner kommer alltså den doktorand som varit aktiv eller registrerad den 
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ena terminen men inte den andra också med. Däremot kommer inte 
den doktorand med som inte har någon aktivitet någon av terminerna.

Vad gäller handledaruppgifter kan visserligen Ladoksystemet i sig sä-
gas föranleda vissa svårigheter härvidlag, då handledare bara kan inrap-
porteras i systemet om de har en anställning vid Göteborgs universitet. 
Så i de fall huvud- eller bihandledare finns vid annat lärosäte finns de ej 
införda i Ladok. Dock visar en genomgång att utelämnade eller inkor-
rekta uppgifter om handledare inte alla gånger kan förklaras på detta 
sätt, utan helt enkelt inte verkar ha förts in.

Vad gäller uppgifter om kurspoäng så visade det sig vid en efter-
handskontroll med viceprefekter att det fanns en viss eftersläpning vad 
gäller inrapportering av såväl kurspoäng i vissa fall som information om 
aktuella handledare.

Med andra ord framstår framför allt ISP som det verktyg som kan 
användas av institution och doktorander för att dokumentera och kom-
mentera det sätt på vilket studierna och avhandlingsarbetet framskrider 
mer detaljerat – ifall ISP används på det sätt som det är tänkt. Men då 
Ladok är det underlag som nationellt används för all statistik så det är 
ju bra om det används korrekt också. Skulle det vara så att någon bör 
avföras från utbildningen, ett beslut som enbart rektor kan ta, så är ISP 
också som det dokument som utgör underlaget i en sådan process.

Registrering av aktivitet och försörjning i LADOK
I slutet av varje termin skall doktorandernas aktivitet och försörj-

ning rapporteras in i Ladok på särskild blankett som lämnas till 
den administratör som ansvarar för inrapportering av prestation0er i 
utbildning på forskarnivå. Studietiden anges som ackumulerad aktivitet 
i Ladok. Under förutsättning att doktoranden följer den överenskomna 
individuella studieplanen görs sedan uppflyttning i lönenivå vid vissa 
fastställda tidpunkter av utbildningen.

Den individuella studieplanen – ISP

Som del av den administrativa genomgången har individuella studie-
planer begärts in för samtliga doktorander som nyanställts åren 2012 
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och 2013, jämte uppföljning av 2012 års kull från 2013. Vid genom-
gång av dessa individuella studieplaner kan det till att börja med kon-
stateras att studieplanerna i ett antal ämnen inte i alla delar följer den 
utformning som finns i Humanistiska fakultetens mall på nätet. Den 
vanligaste skillnaden härvidlag är att de frågor som gäller ’samverkan 
med omgivande samhälle, externa uppdrag’ och ’samtal om framtida kar-
riärmöjligheter har förts den’ helt enkelt inte finns med. Andra skillnader 
förekommer också, men är inte ens gemensamma för alla ämnen inom 
en institution. Vidare kan följande noteras:
• Att uppföljning/revidering av den individuella studieplanen från 

2013 inte inkommit för alla doktorander från 2012 års kull.
• Att frågan gällande ’ackumulerad aktivitet (t.ex. 200/2 – redovis-

ningsformen anger hur stor del av hela studietiden som avverkats, 
där 800 = 8 terminer 100 %, och hur många terminer du varit 
registrerad; i exemplet 100% i två terminer):’ i de flesta fall inte har 
besvarats vid uppföljningen, i några fall besvarats korrekt (inklusive 
datering), i andra fall besvarats felaktigt – genom att räkna på an-
nat sätt än det angivna.

• Att frågan ’en sammanställning av ev. förlängningar med beräkning 
av återstående (fakultetsfinansierad) tid har upprättats och stämts av 
med institutionens administratör och viceprefekt den’ enbart besvarats 
i något enstaka fall. 

• Att frågan gällande ’samtal om framtida karriärmöjligheter har förts 
den’ endast undantagsvis besvaras. I de fall att frågan besvaras, 
så är svaret på denna precis så kortfattat som det inbjuds till. De 
svar som förekommer är antingen ett angivet datum eller ordvalet 
’löpande’. 

• Att frågan gällande ’samverkan med omgivande samhälle, externa 
uppdrag’ i ännu lägre grad besvaras. Vad gäller de svar som trots 
allt finns gällande samverkan med omgivande samhälle finns några 
exempel som kan sägas vara relevanta med avseende på frågeställ-
ningen – det är då uppdrag så som föreläsningar för allmänhet, 
intresseföreningar, etc. Men där finns också andra exempel där 
medverkan i forskningskonferenser och uppdrag avseende en ”re-
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view” räknas in, vilket snarare kan sägas tillhöra gängse medverkan 
inom forskarsamhället, än samverkan med omgivande samhälle.

• Att möjligheten att i den ’överbryggande delen’ ge en analys av 
och kommentera vad som blivit utfallet av föregående års insatser 
används mycket sparsamt. I de fall det ges en analys och kommen-
tar härvidlag är dock de upplysningar som ges mycket relevanta i 
förhållande till frågeställningen.

• Att i de upplysningar som ges i den ’framåtblickande delen’ varierar 
väldigt med avseende på hur detaljerad information som ges vad 
gäller planerade kurser och plan för avhandlingsarbetet i relation 
till ’hållpunkter för de kommande åren eller terminerna’. I några fall 
ges dock en relativt detaljerad plan för kommande år/terminer vil-
ket därmed också ger god grund inför kommande års uppföljning 
och revidering av studieplaner i den överbryggande delen. I andra 
fall ges inga sådana hållpunkter, vilket gör det svårt att avgöra hur 
detaljerad diskussionen kring tidsplanen varit mellan doktorand, 
handledare och doktorandexaminator. Detta innebär också att 
uppföljning och eventuell revidering kommande år försvåras.

• Att möjligheten att föra in kommentarer, förtydliganden, problem 
och önskemål under rubriken minnesanteckningar används mycket 
sparsamt. I de fall möjligheten har använts upplevs upplysningarna 
vara mycket relevanta.

• Noteras kan också att i de fall att doktoranden undervisar vid 
institutionen att detta felaktigt noteras som tjänstledighet (när det 
snarare utgör något som man enligt doktorandreglerna bör beredas 
möjlighet till, samt utgör grund för förlängning).

Då det redan sedan länge pågår en översyn av de individuella studiepla-
nernas utformning vid Göteborgs universitet, vilken förväntas resultera 
i en gemensam elektronisk mall, ger jag här sammanfattningsvis endast 
några korta kommentarer om vad som i dagsläget inte tycks fungera 
bra. Planens frågor är i vissa fall väldigt otydliga och har uppenbart va-
rit svåra att besvara. I andra fall tycks frågors relevans för mål som finns 
formulerade i högskoleförordningen för utbildning på forskarnivå inte 
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vara nog förankrade då några ämnen valt att låta dessa frågor förbigås i 
vad som för närvarande är lokalt utformade mallar. I åter andra fall har 
man valt att helt enkelt inte besvara dem. Några konkreta exempel är:
• Frågan gällande ’ackumulerad aktivitet’ är oklart utformad. 
• Frågan gällande ’samtal om framtida karriärmöjligheter…den:’ 

framstår mycket ofullständig även i de fall att den är korrekt besva-
rad, det vill säga med ett datum. Det vore önskvärt att den kom-
mande mallen även begär en kortfattad kommentar om innehåll 
och utfall av samtalet.

• Frågeställningen om samverkan skulle behöva förtydligas med 
exempel inom parentes.

• I mallens nuvarande utformning är det svårt att se en progression 
utan att bläddra fram och åter mellan olika dokument. Detta skulle 
lätt kunna åtgärdas med en särskild mall som ifylls vid antagning 
respektive en separat uppföljningsmall där uppställda mål och 
detaljerade planer från föregående år förs in och följs upp, för att 
vid behov revideras, med åtföljande kommentarer – det vill säga de 
upplysningar som nu knapphändigt låter sig utläsas i särskilt den 
överbryggande, men även den framåtblickande delen.

• Att det i mallens nuvarande utformning saknas en punkt gällande 
’internationalisering’. Förutom vad som står i högskoleförordningen 
om att doktoranden ska visa förmåga att i ”internationella sam-
manhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och 
diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskaps-
samhället och samhället i övrigt”, så finns det också en skrivning 
i Göteborgs universitets policy för internationalisering som pekar 
på vikten av att ”kontinuerliga kontakter med olika internationella 
miljöer upprätthålls” (Internationaliseringspolicy 2005, s. 13). 
Så därför bör en uppföljning av doktorandens aktiviteter ur ett 
internationaliseringsperspektiv kunna ske årligen i samband med 
genomgång av den individuella studieplanen, under särskild rubrik 
med utrymme för kommentarer.

• Det har vid intervjuerna framkommit att det ofta är en del extra 
arbete kring att få underskrift på ISP av biträdande handledare som 
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inte finns i miljön, utan sitter externt. Önskvärt vore att kom-
mande elektroniska mall gör det möjligt för externa handledare att 
skriva under via inloggning och bekräftelse.

Den individuella studieplanen ska fungera som ett styrande instrument 
för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs 
upp på ett effektivt sätt (Doktorandreglerna 8.1). Därför är det angelä-
get att den kommande mallen ger bättre möjlighet till dokumentation 
och uppföljning – samt att den används på det sätt som det är tänkt: 
ett levande dokument.

Omförordnanden
ISP utgör också ett underlag för omförordnanden. Enligt fakultetens 
hemsida med allmänna anvisningar för utbildning på forskarnivå fram-
går att: ”För att bli anställd som doktorand krävs ett förordnande, det 
vill säga ett myndighetsbeslut att tillsätta en tjänsteman. Doktorand er-
håller i normalfallet anställning i form av förordnande som doktorand 
för högst ett år i taget. Inför varje omförordnande prövas doktorandens 
förutsättningar för fortsatt studiestöd.” Vidare:

”Inför omförordnande skall doktoranden lämna in en aktuell indi-
viduell studieplan (ISP) med ett särskilt utlåtande från handledaren där 
denne kommenterar doktorandens framsteg i förhållande till den individu-
ella studieplanen. Institutionsadministratören med särskilt ansvar för dok-
torandadministration, ser till att den uppdaterade studieplanen inkommit 
och att handledarutlåtande finns med (antingen på ett separat intyg eller 
i ISPn), och skickar detta tillsammans med Ladokutdrag UT90 och 
förordnandeblankett till viceprefekten för godkännande” (http://www.
hum.gu.se/utbildning/forskarniva/allmanna-anvisningar/omforordnan-
den/, ej kursiv i original).

Som framgått av ovanstående är det mycket viktigt för doktoran-
derna att rapporteringen om deras aktivitet och försörjning är korrekt. 
Som stöd för detta har forskarutbildningsberedningen nyligen beslutat 
att fortsättningsvis ska forskarutbildningshandläggare vid fakulteten 
årligen skicka ut listor med Ladok-uppgifter till viceprefekterna vid 
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respektive institutioner för kontroll av huruvida uppgifterna stämmer 
(jfr skrivning om bristen på transparens och tydlighet vad gäller Ladok 
i tidigare avsnitt).

Ansvaret för korrekt inrapportering åvilar viceprefekten för utbild-
ning på forskarnivå på respektive institution som bör försäkra sig om 
att uppgifterna kontrolleras innan de rapporteras in och att inrapporte-
ringen görs av en person som är insatt i systemet. Det är vidare mycket 
viktigt att den inrapporterade aktiviteten också svarar mot den faktiska 
aktivitet som anges i den individuella studieplanen. För att underlätta 
uppföljningen av doktorandernas aktivitet skall uppdaterade individu-
ella studieplaner lämnas i samband med omförordnanden.

Här tycks det alltså föreligga en dubbel rapportering. Det framstår 
vidare som märkligt att omförordnanden kan ske med stöd av doku-
mentation på sidan av ISP. Istället borde en punkt för detta utlåtande 
från handledarens sida finnas som en punkt i ISP, och att man använ-
der den överbryggande delen för att kommentera framsteg. 

Erfarenheter
Viceprefekterna på institutionerna fungerar överlag som spindeln i 
nätet vad gäller att ISP kommer in. För dem som inte har skickat in 
brukar viceprefekt stöta på en gång per termin, eller fler. De flesta 
menar att den formella dokumentationen skulle kunna förbättras, även 
om de flesta handledare och doktorander i stort sett den. Men det finns 
enstaka handledare som behöver många påstötningar innan de lämnar 
in ISP – vilket också framgick vid översynen då ISP för alla doktoran-
der inte inkom. Man är också medveten om att det ibland förekommer 
äldre, ”egna” varianter för dokumentation av ISP inom en del ämnen, 
men avvaktar den sen länge emotsedda gemensamma elektroniska mal-
len för Göteborgs universitet. 

Ett flertal viceprefekter och handledare betonar värdet av ISP som 
ett minnes- och arbetsdokument, men ser fram emot en bättre utfor-
mad, elektronisk mall. Men det är inte bara viceprefekter och vissa 
handledare som framhåller värdet och vikten av ISP. En doktorand 
beskriver skämtsamt hur ISP ”fungerar som ett underlag för ’dåligt 
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samvetesdiskussion’ med handledaren”, och beskriver samtidigt hur det 
utgör just ett sådant dokument som uppdateras när en workshop, en 
kurs eller annat ägt rum. Några doktorander trycker verkligen på dess 
vikt: ”Alla doktorander bör ges tillfälle till den strukturerade diskussion 
som går från den allmänna studieplanen via ISP – som blir ett levande 
dokument som följs upp!” 

Doktoranders egen rapportering av frånvaro vid sjukledighet, semes-
ter, föräldraledighet, etcetera, tycks fungera ganska smärtfritt. Det sker 
via nätet och instruktioner finns på fakultetens sidor med allmänna 
anvisningar. Däremot vållar inrapportering av förlängningsgrundande 
tid ibland en del bekymmer, trots att många vittnar om att de får gott 
stöd från administratörer, och beskriver att rutiner har stramats upp på 
senare tid. Intyg för förlängningsgrundande tid skrivs av studierektor 
när det gäller undervisning, respektive av beredningsgruppens handläg-
gare när man suttit i sådan, och så vidare. Ett skäl till att det kan bli 
problem är att olika typer av tjänstgöring rapporteras olika: uppdrag 
inom studentkåren (det vill säga extern tjänstgöring) rapporteras i da-
gar, medan undervisning ibland rapporteras i procent och ibland i antal 
timmar eller antal dagar. Det upplevs därför inte heller som ett intui-
tivt lätthanterligt system av doktoranderna och gör det inte alltid lätt 
för dem att överblicka kvarvarande tid. Ett annat skäl till bekymmer 
kring den förlängningsgrundande tiden är att det har förekommit att 
studierektorer ber doktorander åta sig undervisning utan att detta varit 
förankrat hos viceprefekt. Därmed frångås den aktivitetsgrad som pla-
nerats inom ramen för ISP, och som rapporterats in till Ladok. I sådana 
lägen är det inte alltid lätt för doktoranderna att veta att studierektorer 
och viceprefekter inte nödvändigtvis har fullständig inblick i varan-
dras arbete. På de institutioner där bemanning har förekommit utöver 
överenskommen aktivitetsgrad inom ramen för forskarutbildning har 
man på olika sätt arbetat med att tydliggöra vikten av att doktoranders 
aktivitetsgrad är rätt rapporterad. Det vore lätt att peka på slarv från de 
inblandades sida som orsak till att det blir fel, men det kan också hän-
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föras till den inte helt enkla bild som ges av såväl doktorandens olika 
roller som institutionens ansvar och åtaganden härvidlag.

Det är dock inte bara doktoranderna som kan uppleva problem med 
de delvis helt separata, och delvis överlappande administrativa syste-
men, och den diskrepans som kan finnas mellan uppgifter i Ladok res-
pektive ISP. Så har till exempel HIS infört ett eget arbetsdokument som 
de använder vid institutionen vad gäller doktoranders aktivitet, försörj-
ning, handledare, etc., - och vilket enligt uppgift bör stämma med de 
uppgifter som finns i Ladok. I arbetsdokumentet listas doktorander 
som passiva, även om de registrerats som aktiva, i de fall att de inte har 
skickat in någon uppdaterad ISP – detta för att institutionen vill kunna 
ha en översiktlig kontroll på vilka de saknar ISP. HIS är en institution 
som har ett stort antal passiva doktorander, det vill säga sådana som an-
tagits på 1980- eller 1990-talet och där en del låter registrera viss aktivi-
tetsgrad, utan att upprätta en ISP, och andra varken är registrerade som 
aktiva eller har lämnat in ISP. Därför har institutionen också anledning 
att söka lösningar för att bringa reda mellan de system som inte är helt 
transparenta eller överensstämmande. Men det innebär också att det 
finns en rapportering på sidan om, som inte heller den blir transparent 
annat än för de personer som arbetar med den på institutionen.

Kursplaner för individuella läskurser

I ett rätt stort antal ämnen vid institutionen förekommer individuella 
läskurser. En del av dessa kan hänföras till det faktum att det finns få 
doktorander i ämnet, så det finns liten eller ingen möjlighet att ordna 
gemensamma kurser. I andra fall handlar det om att det är kurser som 
är framtagna med särskilt fokus på det aktuella avhandlingsämnet. För 
dessa individuella läskurser saknas i de allra flesta fall någon skriven 
kursplan. Enligt Doktorandreglerna kan undantag från det allmänna 
kravet på kursplaner för kurser som ges inom utbildning på forskar-
nivå göras för individuella kurser och för kurser som ges vid enstaka 
tillfällen (9.2). Dock krävs i sådana fall ett skriftligt godkännande från 
prefekt (delegerat till viceprefekt). Istället för kursplan brukar det finnas 
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en litteraturlista framtagen samt en muntlig eller skriftlig överenskom-
melse om examinationsform mellan handledare och doktorand.

Avsaknaden på kursplaner framstår som intressant eftersom man kan 
fundera på vilket underlag en viceprefekt fattar beslut om att godkänna 
avsaknad på kursplan. Ifall det finns formulerade tankar om mål och 
innehåll för kursen, det vill säga grunden till att just den aktuella lit-
teraturen är vald, liksom om vilka lärandemål som ska uppfyllas av 
doktoranden, så borde de kunna formuleras även skriftligt. Som en 
handledare uttrycker det: ”I och för sig är de ofta skräddarsydda, men 
det vore optimalt att skriva kursplaner ändå – de skulle gå att använda 
fler gånger. . . Det är ju ett visst arbete att ta fram en sådan, så det 
skulle kunna förbättras. . . De [kurserna] är ofta väldigt bra! Och de 
kan återanvändas.”

Ett flertal viceprefekter berättar att det vid institutionen finns planer 
för att det framgent ska finnas kursplaner framtagna för alla kurser. 
Med tanke på att det i den högskolepedagogiska kursen för handledare 
ingår ett moment om hur man skriver en kursplan så torde det inte 
vara svårt att åstadkomma. 

Vad gäller kurser generellt säger en viceprefekt vidare: ”Vi behöver 
förbättra det vad vi har för målsättningar med våra doktorandkurser.” 
. . . ”De ska veta vad vi vill med kursen!” . . . ”Vi har tidigare förutsatt 
att alla färdigheter ska tillägnas.[. . .] Vi har blivit bättre på att förbe-
reda dem på undervisning och att skriva konferenspaper. [Men det 
gäller] att ha den praktiska tillämpningen som ett uttalat mål i kursbe-
skrivningen.”

Inrapportering av kurser respektive kursbevis

Handledare rapporterar in avklarade kurser till studieadministratör som 
lägger in uppgifterna i Ladok. Då annan institution, eller lärosäte, varit 
inblandad utfärdas kursbevis, som utgör grund för handledares (eller 
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viceprefekts) godkännande och vidare rapportering till studieadminis-
tratör om att låta lägga in dessa uppgifter i Ladok. 

Hemsidor: aktuell information och transparens

Enligt Doktorandreglerna (2.3-4) har fakultetsstyrelsen ett övergripande 
ansvar för att tillhandahålla information om forskarutbildningarna 
inom dess ansvarsområde och på viceprefekt (på delegation av prefekt) 
ligger ansvaret för att information om de forskarutbildningar som 
ligger inom institutionens område finns tillgänglig på svenska och 
engelska.

Humanistiska fakultetens hemsidor framstår vid första anblicken 
som konsekvent utformade på så vis att det är förhållandevis lätt att na-
vigera sig fram till de sidor där den information man söker torde kunna 
återfinnas – vare sig det gäller till exempel utbildning, på forskarnivå, 
eller ”forskarutbildningsämnen”. Dock visar det sig vid närmare betrak-
tande att webbplatsen för GU generellt har en bristfällig sökfunktion, 
att information inte alltid är alldeles aktuell, eller särskilt komplett, 
och att olika institutioner har valt olika logiker för att tillhandahålla 
information om anställda, handledare och doktorander. Så kan till 
exempel doktorander vars finansiering tagit slut återfinnas med länkar 
under rubriken ”doktorander” eller ”doktorandgruppen” men inte un-
der rubriken ”All personal” hos en institution – och återigen vid annan 
institution kan doktorander med samma status även återfinnas under 
rubriken ”All personal”. Jag gör här några nedslag för att illustrera – en 
lista som inte på något sätt utges vara komplett utan som mer pekar på 
de slags problem som också finns vid andra institutioners hemsidor än 
de som nu får utgöra exempel. 

Vad gäller kurser för utbildning på forskarnivå, inklusive kursplaner, 
saknas oftast information om sådana på institutionernas hemsidor. 
Detta ger en brist på överskådlighet och transparens inte minst för de 
studenter som kan tänkas vilja söka sig till utbildningen på forskarnivå 
utifrån. Men även för de doktorander som befinner sig vid GU och 
i forskarutbildning är det en god idé att låta såväl aktuella som kurs-
planer från tidigare givna kurser vara tillgängliga. Även de kurser som 
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planeras skulle kunna vara synliga här – även om inte datum är satt. 
För doktorander vid GU innebär det en större möjlighet till långsiktig 
planering. Även doktorander registrerade vid annat svenskt universitet 
skulle då kunna hitta igen möjliga kurser oavsett om deras institutioner 
ingår i något nationellt samarbete i ämnet, och i den mån de kan bere-
das plats så skulle de kunna utgöra en möjlighet till intellektuellt utbyte 
för övriga deltagande.

Från fakultetens sidor för utbildning på forskarnivå (www.hum.
gu.se/utbildning/forskarniva) finns länk till forskarskolan i språktekno-
logi (med stöd från VR från 2001), tillika från FLOVs förstasida via en 
länk till ämnet språkteknologi och från SS. Senaste nyheten på dessa 
sidor är från år 2011, förutom information om en disputation i Upp-
sala maj 2013. Länkar till de doktorander som anges tillhöra Göteborgs 
universitet fungerar inte. Frågan är om det finns några nuvarande dok-
torander som är antagna inom denna satsning vid fakulteten. Vidare, 
på samma sida länkas till de olika institutioner som har utbildning på 
forskarnivå, men den länk som ska föra vidare till Institutionen för kul-
turvetenskaper fungerar inte – utan återför bara läsaren till samma sida. 

Det skiljer sig mellan institutioner och mellan ämnen inom insti-
tutionerna vilka doktorander det uppges namn samt länkas till – de 
som är antagna, de som är anställda – enbart aktiva eller även inaktiva. 
Det gör det svårt för presumtiva doktorander att bilda sig en uppfatt-
ning om miljön och ett eventuellt doktorandkollektiv. Så kan ett ämne 
ge intryck av att vara en stor (och därmed kanske livaktig) miljö tack 
vare en lång lista på doktorander – men vid närmare granskning visa 
sig omfatta bara ett fåtal aktiva doktorander, varav alla inte är aktiva i 
miljön utan bara deltar sporadiskt.

Hemsidorna på Institutionen för svenska språket vad gäller ut-
bildning på forskarnivå är till största delen föredömligt tydliga och 
uppdaterade, och utmärker sig också visavi andra institutioner på så 
vis att här finns kursplaner och information om såväl planerade, som 
pågående och tidigare givna kurser. Dessutom finns på första sidan 
gällande utbildning på forskarnivå (http://www.svenska.gu.se/utbild-
ning/forskarniva) upplysning om att man kan bedriva studier i ämnet 
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humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, förutom huvud-
ämnena nordiska språk, språkvetenskaplig databehandling respektive 
svenska som andraspråk.

Dock finns några undantag vad gäller uppdaterad information. 
På första sidan anges också att institutionen är värd för forskarskolan 
Språk och lärande i mångfaldsperspektiv (SLIM), respektive medverkar i 
forskarskolan i språkteknologi, Graduate School of Language Technology 
(GSLT), och forskarskolan vid Centrum för utbildningsvetenskap och 
lärande (CUL). Ifall länken till forskarskolor följs så ges dock enbart 
information om forskarskolan SLIM och forskarskolan i utbildningsve-
tenskap vid CUL, men inte närmare information om GSLT. Som tidi-
gare nämnts har samarbetet i denna forskarskola upphört. Vidare, ifall 
informationen om SLIM granskas närmare, för vilken SS anges vara 
värdinstitution, så tycks aktiviteten idag vara obefintlig, då forskarsko-
lan enligt hemsidan anges pågå till 2011, och ingen av de nuvarande 
doktoranderna är antagna inom ramen för denna satsning. Förekom-
sten av sådana inaktuella uppgifter skymmer lätt sikten för den som 
letar aktuell information på nätet och är lätta att åtgärda.

Vidare vore det önskvärt att det från huvudsidan för forskarutbild-
ningsämnena vid institutionen - http://www.svenska.gu.se/utbildning/
forskarniva/amnen/ - också länkades till den engelska sidan för ämnet 
språkvetenskaplig databehandling: ”PhD program in Natural Language 
Processing”. Denna informationssida ligger under forskningsenheten 
Språkbanken. Även om forskarutbildningen i ämnet får fler internatio-
nella än svenska sökande (och det därmed också länkas direkt till den 
engelska versionen när institutionen annonserar doktorandanställning-
ar internationellt), så vore det bra med en länk hit från huvudsidan. 
För den som utom ansökningstider söker information och inte redan 
känner till att utbildningen på forskarnivå organiseras i nära samarbete 
med forskningsgruppen vid Språkbanken (Center for Language Technolo-
gy) är detta något man inte hittar utan att gå via institutionens hemsida 
för forskning.

På första sidan gällande Högre seminariet i logik finns i vänsterkolum-
nen länkar till terminsvisa program, dock bara till och med våren 2013.  
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Klickar man däremot på länken till den engelska version som finns av 
sidan kommer man till det för våren 2014 aktuella programmet, och 
där finna det också i vänsterkolumnen en länk till det program som gäl-
ler hösten 2013. Till Högre seminariet i vetenskapsteori finns ingen länk 
till aktuellt seminarieprogram för hösten 2013 eller våren 2014. Länkar 
från lingvistik till kurser finansierade av Nordforsk fungerar inte.
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ATT SKAPA EN MILJÖ  
FÖR UTBYTEN OCH SAMMANHANG

”Där vi ser behov är där vi redan anstränger oss!  
Mycket av vad vi gör handlar om att kompensera  

för att det är lite volym.”
Viceprefekt vid fakulteten

Översynens fokus har legat på kvalitativa aspekter av forskarutbild-
ningen som miljö. I samtal och intervjuer har jag haft förmånen att 
få samtala med engagerade doktorander, handledare och viceprefekter 
– vilka på olika sätt alla uttryckt ett stort intresse och hög ambition 
för forskning och utbildning på forskarnivå i sina ämnen, och i den 
tvärvetenskapliga miljö som man verkar. Jag har också fått viss insyn 
i det i många hänseenden stora arbete som har lagts ner på att få till 
stånd, fortsätta eller förbättra samarbeten på tvärs över ämnen inom 
och mellan institutionerna, vad gäller tvärvetenskapliga forskningspro-
filer, gemensamma seminarieserier och kurser – som på olika sätt utgör 
miljö för doktoranderna utöver det enskilda ämnet.

Att hitta enskilda lösningar eller att skapa en miljö
Gång efter annan under dessa samtal påtalas från doktoranders och 

erfarna handledares sida vikten av en miljö – där den miljö som omtalas 
omfattar mer än seminarierummet och relationen till enskilda hand-
ledare. Det uttrycks en önskan om att doktorandgruppen var större, 
med ökad möjlighet till intellektuellt utbyte och fler möjligheter till 
gemensamma kurser. Men, detta är inte bara något som uttrycks av det 
som kan kallas de mindre ämnena på fakulteten, där mindre i det här 
sammanhanget handlar om antal doktorander i utbildning på forskar-
nivå. Det som är slående är att man hör liknande tongångar från även 
de doktorander som sitter mer samlat och definitivt är fler doktorander 
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inom samma ämne, till exempel de större ämnena (vad gäller forskarut-
bildningsvolym) vid SPL och SS.

Vid intervjuerna med doktoranderna ställdes frågor om ”den krea-
tiva forskningsmiljön”. Den kreativa miljön säger de flesta av dokto-
rander sig uppleva framför allt i samband med handledning och vid 
seminarierna, någon gång i samband med kurser (- förutom de kreativa 
kickar som ges vid inläsning av litteratur och i arbetet med ett empi-
riskt material).

Många av doktoranderna betonar vidare den personliga kontakten 
med människor, och informella möten med både ”seniora” och dokto-
rander. Förutom att sådana möten i vardagen på institutionen gör att 
man lär känna varandra som kollegor, så ger det också möjlighet till att 
ventilera tankar kring doktorandtillvaro och forskning i allmänhet, och 
få tips och uppslag vad gäller den egna i synnerhet. Den typen av kon-
takt beskriver många sig också ha upplevt i samband med konferenser 
och nationella workshops och kurser. 

Så även om de flesta doktorander på ett plan är tacksamma för de 
möjligheter de fått och värdesätter de insatser de fått ta del av och de 
möjligheter som står till buds – så är den återkommande önskan som 
uttalas att man skulle vilja ha mer av en miljö – i termer av fler dok-
torander i ämnet, fler gemensamma kurser, och större möjlighet till 
informella möten med doktorander och äldre kollegor. 

Denna spänning som till synes råder mellan tacksamhet respektive 
kritik vad gäller viss avsaknad på miljö – svarar mot skillnaden mellan 
att hitta en väg och skapa en miljö. Det vill säga att doktoranderna ser 
och värdesätter hur vägar trots allt skapas i försök att hitta lösningar 
som blir så optimala som möjligt för enskilda doktorander under nu-
varande omständigheter, samtidigt som man ser att mer skulle behöva 
göras för att skapa en miljö för intellektuellt utbyte och sammanhang 
för både nuvarande och kommande doktorandkollegor.

Likaså beskriver handledare och viceprefekter på olika sätt hur man 
arbetar inom och på tvärs av ämnen med att hitta goda lösningar vad 
gäller att skapa en miljö för intellektuellt utbyte och sammanhang – 
vilket också illustreras av det inledande citatet. Ett sätt har varit att 
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söka få till stånd mer kompatibla studieplaner för ämnen inom samma 
institution, med därmed ökad möjlighet till samordning vad gäller 
bland annat kurser. Under intervjuerna har jag också fått ta del av olika 
kreativa lösningar: till exempel för hur man kan tänka och arbeta peda-
gogiskt med handledning (arkeologi), liksom med examinationsformer 
i samband med individuella läskurser (tyska, genusvetenskap), och 
utnyttja en följd av seminarier för att lyfta metod- och teorifrågor till 
en metanivå i diskussion med doktoranderna (vetenskapsteori). Detta 
är kreativa lösningar som kan användas i vilken miljö som helst, men 
som blir särskilt viktiga i en miljö med få doktorander, och som kan 
utgöra inslag för presentation och diskussion i handledarkollegier eller 
seminarier för handledare.

Men trots att översynen gett vid handen en rad genomtänkta, 
kreativa och uppskattade insatser från institutionerna, erfarna hand-
ledare och andra så kvarstår den bild som gavs i inledningen av denna 
rapport vid en närmare granskning. Det finns betydande utmaningar 
vad gäller att skapa en kvalitativt sett god utbildningsmiljö för många 
ämnen med ett fåtal eller enstaka aktiva doktorander i ett stort antal av 
dessa ämnen, där miljön beskrivs som ”utspridd”. Detta är inget ont i 
sig, men måste diskuteras både ur den enskilda doktorandens perspek-
tiv, och ur det perspektiv som ges av miljön i stort. Betraktat ur den 
enskilda doktorandens perspektiv kan vissa lösningar framstå som ”min 
chans”, men ur miljöns perspektiv utgöra kortsiktiga lösningar.

Kring den enskilda doktoranden under utbildning kommer det 
alltid att finnas särskilda och inte helt förutsägbara överväganden vad 
gäller kursbehov, avhandlingens inriktning och omfattning – och andra 
överväganden som ges av omvärldsfaktorer bortom doktoranders och 
handledares kontroll. Dock, i den mån utbildningen i stort kan präglas 
av förutsägbarhet och viss kontinuitet, samt att den både ger möjlighet 
till och ställer krav på deltagande i intellektuella utbyten och samman-
hang både inom institutionen och vid fakulteten – så är det en fördel 
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såväl för den enskilda doktoranden som för forskarutbildningsmiljön i 
stort.

Gemenskap på tvärs – och att söka identitet
Institutionen för kulturvetenskaper utgör ett intressant exempel på 
den spänning som även ett antal doktorander vid andra institutioner 
ger uttryck för – den mellan att ha en tvärvetenskaplig gemenskap 
och ett större sammanhang, både vetenskapligt och socialt, och att 
önska mer kontaktytor och interaktion inom det egna forskningsäm-
net. Institutionen har drivit en aktiv politik för att nyttja och stärka 
forskning och samarbete över ämnesgränser i ett antal ämnen, och har 
enbart ämnesöverskridande seminarieserier, även om tyngdpunkt i 
dessa kan ligga närmare något eller några ämnen vid institutionen än 
andra. Denna medvetna satsning har satt tydliga spår i doktorandgrup-
pens sätt att förhålla sig till varandra över ämnesgränser – så att de inte 
bara förväntas delta i varandras avhandlingsseminarier (i likhet med 
ett antal andra institutioner), utan de förväntar det av sig själva också 
– ser det som en kollegial självklarhet (samtidigt som man noterar att 
de seniora på institutionen inte kommer i någon hög utsträckning på 
avhandlingsseminarier i andra ämnen). Tyngdpunkten för intresset att 
gå på de allra flesta doktorandseminariet ligger antingen på det rent 
vetenskapliga innehållet, eller på kollegan/personen vars arbetsprocess 
man vill följa. Detta är också en doktorandgrupp, som förutom att ha 
varit framgångsrika i att driva doktorandfackliga frågor vid institutio-
nen, också har tagit initiativ till tvärvetenskapliga läsecirklar och en 
kurs. Trots detta är det ett flertal som uttrycker önskan om att få sitta 
närmare sina kollegor i ämnet – alla generationer. På frågan om vad de 
tror skulle hända med de tvärvetenskapliga seminarierna – det vill säga, 
skulle de sluta gå på de andras i samma utsträckning som nu? – så tror 
de absolut inte det. Därmed har institutionen, vad gäller doktorander-
na, varit framgångsrik i att skapa en tvärvetenskaplig miljö för möjligt 
samarbete. Men det doktoranderna tycks sakna är att också ha tillgång 
till ämnesspecifika och informella mötena inom det egna ämnet. Nu 
hör det till att institutionen är placerad i en byggnad där korridorerna 
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delvis ligger långt från varandra – där doktorander sitter tillsammans 
och seniora och administrativ personal på annat håll. Därmed uppstår 
sällan eller aldrig spontana möten i korridor eller lunchrum, eftersom 
man inte delar dem. 

Detta exempel tangerar i viss mån också den avvägning som alltid 
måste göras i ett tvärvetenskapligt sammanhang – mellan att å ena 
sidan ha tillräckligt stor kritisk massa inom ett ämne eller en forskar-
grupp för att kunna åstadkomma djup, (och å andra sidan inte ha för 
stora grupper, eftersom man då förlorar i interaktion och kontaktyta 
mellan forskargrupperna) (jfr Hollingsworth & Hollingsworth 2000). 
Ifall man som doktorand har väldigt lite kontaktyta med ämneskol-
legor utanför seminarierummet och handledningen kan det upplevas 
svårt att utveckla en ämnesidentitet som mer seniora kollegor kan ha 
utvecklat tidigare. I detta sammanhang kan nämnas att de nationella 
samarbetena har varit av särskild för några doktorander – i det att man 
då kunnat fördjupa sig i diskussioner med doktorandkollegor och 
seniora i sitt eget ämne.

Noteras bör också att de som varit drivande i att forma läsecirklarna 
är sådana doktorander som anställts samtidigt och därmed följts åt som 
grupp genom den process som forskarutbildningen utgör, vilket tycks 
ha gett dem både utbyte av varandra och styrka att vara delaktiga i att 
påverka sin vardag på institutionen. Vidare, det är här viktigt att ännu 
en gång påpeka att önskan om mer kontaktytor och interaktion inom 
det egna forskningsämnet inte bara är något som uttrycks av det som 
kan kallas de mindre ämnena på fakulteten.

I det fortsatta arbetet på fakulteten med att försöka kompensera brist 
på volym, exempelvis i satsningar på gemensamma antagningar eller 
genom ett närmande mellan ämnen med till exempel gemensamma 
kurser, så gäller det med andra ord att hitta sätt att ändå ge doktoran-
der en god plattform för det ämnesspecifika, förutom handledning – 
genom att rent lokalmässigt ge möjlighet till interaktion i vardagen på 
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institutionen, utan att förlora den kontakt som nu vunnits genom det 
ämnesövergripande samarbetet. 

I analogi med den erfarenhet som artikulerades av en doktorand 
citerad på sidorna 23-4, så handlar det här, förutom vikten av de rent 
sociala aspekterna – om hur den som genomgår en utbildning på 
forskarnivå behöver få en växelverkan mellan att vara del i ett större 
sammanhang - såväl i termer av volym, som i termer av det breddade 
perspektiv som ges av ett ämnes- eller åtminstone forskningsområdesö-
verskridande sammanhang - och att vara del i ett mindre - i termer av 
det egna ämnet eller forskningsområdet - där möjlighet ges att fördjupa 
sig. Detta handlar inte om ett motsatsförhållande, antingen-eller, utan 
om hur möjligheten att forma och artikulera den egna ämnes- eller 
forskaridentiteten bygger på en förståelse som inte kan nås genom att 
bara vistas i ett ämne utan också genom att ta del i andra, bredare, ve-
tenskapliga sammanhang. Med detta avses den insikt och kunskap om 
andra forskningsansatser som ges av ett deltagande i tvär- eller mång-
vetenskapliga miljöer, samt den anledning som där ges att fundera på 
vad dessa perspektiv kan innebära för det egna ämnets forskningsfrågor, 
och olika forskningsansatsers eventuella kompatibilitet, eller rågångarna 
mellan dessa.

Detta är insikter som erfarna forskare ofta har tillägnat sig den 
”långa vägen”, ungefär som de färdigheter och förmågor som man 
tidigare har tagit för givet att doktorander ska tillägna sig ”på vägen”.  
Numera ser man dock som känt anledning att ge den akademiska 
färdighetsträningen mer uppmärksamhet. Tillägnan av förmågan att 
kunna identifiera, artikulera och problematisera hur det egna forskarut-
bildningsämnet (eller ett valt teoretiskt perspektiv) avgränsar sig (som 
disciplin) och definierar och skapar sitt kunskapsobjekt, kan understöd-
jas i medvetna val vad gäller hur utbildningen på forskarnivå formas 
som process i den vid alla institutioner befintliga tvär- eller mångveten-
skapliga miljön. Genom att i utbildningen lyfta frågor om, och tema-
tisera, en växelverkan mellan fördjupning i det egna ämnet/forsknings-
området och ett vidgat perspektiv, kan doktorandernas identitet som 
forskare i det aktuella ämnet stärkas, då de i denna rörelse lär känna 
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och bli mer medvetna om ämnets gränser, såväl inomvetenskapliga som 
gränserna mot andra ämnen. Men det kräver också att man upplever 
sig ha en plattform i det egna forskarutbildningsämnet – en plattform 
vilken doktoranderna i flera fall menar har blivit tydligare i samband 
med att de på nationell nivå fått möta doktorander och kollegor från 
andra lärosäten i samband med särskilda doktoranddagar.

Här nedan ges en kort och kommenterande sammanfattning av 
synpunkter och förslag som kommit fram i samband med översynen 
– vad gäller just möjligheter att skapa större sammanhållna grupper av 
doktorander i olika sammanhang.

Handledare, handledning, handledarkollegier
Som framgår av tidigare sammanfattning av de intervjuer som har 
genomförts med doktorander så lovordas många individuella handle-
dare och deras insatser även om jag inte specifikt efterfrågat enskilda 
handledares betydelse – och handledarnas insatser ses av alla parter som 
helt avgörande för att ett avhandlingsarbete framgångsrikt ska kunna 
föras i hamn. Det är dock att lägga stor börda på samarbetet med en till 
två personer om man i alltför stor grad förlitar sig på att det är enskilda 
handledare (även fastän de är två) och relationen till dessa som ska vara 
det som hjälper doktorander att ro iland sitt avhandlingsarbete jämte 
övriga delar av sin utbildning på forskarnivå. Oavsett handledares 
kompetens och erfarenhet behöver såväl doktorander som handledare 
stöd av den större miljö som de alla verkar i – i ämnet, på institutionen, 
och på fakulteten, och som en doktorand varnar för: ”i en liten miljö 
hamnar än mer ansvar på handledarfunktionen”. Därmed riskerar ut-
bildningen på forskarnivå att återigen bli en utbildning mellan mästare 
och gesäll där doktorandens roll får karaktär av ”the lone scholar”.

För en del doktorander anlitas externa handledare, vilket också anges 
som en möjlighet för doktoranden att ta del av och lägga fram i den 
externa handledarens seminariemiljö. Detta är ett exempel på hur man 
skapar en väg för det enskilda avhandlingsarbetet snarare än fortsätter 
att skapa eller återskapa en miljö i det aktuella ämnet i Göteborg. När 
ett avhandlingsprojekt bedöms kräva insats av extern handledare kan 
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samma kompetens istället anlitas vid ett inledande pm-seminarium där 
projektet och avhandlingens planerade inriktning och omfång gran-
skas, och återigen (gärna samma person) vid avstämning mitt i tid. Ett 
sådant förfarande kan vara en del av att man bygger och samlar kom-
petens vid institutionen istället för att mer kortsiktigt lösa frågan för 
ett enskilt avhandlingsarbete. Möjligheten för doktoranden att någon 
gång lägga fram i den externa granskarens miljö bör därvid naturligtvis 
kvarstå.

En näraliggande fråga gäller också utseende av handledare ”lokalt”. 
Ett sätt att främja handledarkompetens lokalt är också att i högre 
grad än nu gå över ”inriktningsgränser”, ämnesgränser och institu-
tionsgränser än vad som nu är fallet. Båda handledarna behöver inte 
med nödvändighet vara anställda inom samma inriktning, ämne eller 
institution. Detta skulle också vara ett sätt att både bibehålla och bygga 
upp handledarkompetens som nu riskerar att nyttjas dåligt på grund av 
få doktorander i det egna ämnet.

Som stöd för handledare kan handledarkollegierna också nyttjas mer 
proaktivt i diskussioner kring pedagogiska utmaningar och lösningar 
(som nämnts tidigare), alternativt kan sådana frågor lyftas i semina-
rier för handledare på fakultetsnivå, eller vid Enheten för pedagogisk 
utveckling och interaktivt lärande (PIL).

Gästforskare, nationella och internationella konferenser, workshops och kurser
Positiva och uppskattande omdömen ges vad gäller det utbyte, delvis i 
form av kurser, som ges av de gästforskare som institutionerna kunnat 
engagera i miljön tack vare de medel som fakulteten avsatt för detta 
ändamål. Den roll som ”egna” expensmedel spelar för möjlighet att 
medverka vid internationella konferenser och ”summer schools” hålls 
också fram. Möjligheten att bjuda in gästforskare skattas högt även av 
handledare och viceprefekter. Men man bör här hålla i minnet att även 
om en sådan gästforskare innebär ”en injektion” i och för miljön – där 
kurser, viss handledning och seminarier utgör vanligt förekommande 
inslag – så innebär detta också en betydande insats från inbjudarens 
sida. Dock, här finns all anledning att hoppas att fakulteten fortsätter 
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att satsa på att utlysa särskilda medel för gästforskare, och att institutio-
nerna uppmuntras att ge kurser/workshops för doktorander i anslut-
ning till dessa.

De möjligheter till kvalitativa inspel som ges i samband med natio-
nella och internationella kurser beskrivs likaså i väldigt positiva orda-
lag från doktorandernas sida – där möjlighet till deltagande ges tack 
vare såväl de formella som informella, nationella och internationella, 
samarbeten som finns. Det bör dock här påpekas att sådana möjlig-
heter och samarbeten, i likhet med de möjligheter som ges i samband 
med inkommande gästforskare, utgör viktiga och värdefulla tillskott 
till utbildningen på forskarnivå, men inte kan utgöra den struktur som 
utbildningen vilar på.

Kurser
En återkommande önskan, hos både handledare och doktorander, är 
den om fler gemensamma forskarutbildningskurser, inom egna ämnet 
och ämnesövergripande. I de enskilda ämnena är det ofta svårt att få 
en tillräckligt stor grupp som blir den kritiska massa som behövs för 
att det ska bli bra frågor och diskussioner som ger möjlighet till intel-
lektuellt utbyte och sammanhang för doktoranderna kring kursernas 
innehåll. Istället blir det mycket individuella läskurser, vilket av de 
flesta inte upplevs som optimalt.

I stort sett är doktoranderna ändå nöjda med de kurser de får, även 
de doktorander som till större del tenterar individuella läskurser. Ett 
flertal handledare och doktorander framhåller också det positiva med 
möjligheten att utforma dessa skräddarsydda kurser i förhållande till de 
behov som finns i den enskilda doktorandens utbildning och avhand-
lingsskrivande.

Dessutom efterlyses av doktoranderna mer ”pedagogiskt tänk” kring 
kurserna på forskarutbildningsnivå (det uppfattas nu som att kurserna 
på avancerad nivå är mer genomtänkta vad gäller detta) – ett tänk som 
troligtvis skulle stimuleras av att de handledare som tar fram enskilda 
kurser i fortsättningen formulerar och artikulerar de tankar som finns 
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kring lärandemål visavi inriktning, innehåll, genomförande och exami-
nation på kursen i form av kursplaner.

Vidare finns önskemål om att kursutbudet ska vara mer långsiktigt 
och förutsägbart, vilket skulle göra det möjligt för doktorander att 
planera vilka kurser de ska ta i högre mån, istället för att i vissa ämnen 
som nu, göra en rad pragmatiska val – det vill säga man går den kurs 
som ges, för man vet inte vilka möjligheter i form av kursutbud som 
ges kommande år.

Det finns kurser sedan ifjol som ges i samarbete mellan institutio-
nerna SPL, SS och ämnet lingvistik, där doktorander från alla medver-
kande ämnen deltar, vilket ses som en viktig möjlighet att få till både 
kurser och en miljö för dessa. Vidare samarbetar man också kring en 
gemensam magisterutbildning mellan ämnena. 

Det finns redan kurser som ges på fakultetsnivå – och både handle-
dare, viceprefekter och doktorander pekar på att det skulle vara möjligt 
att ”lyfta upp” fler, som till exempel kurser som nu ges i ovan nämnda 
samarbete. De kurser som hittills getts på fakultetsnivå, liksom den 
högskolepedagogiska kursen, omnämns som bra, och en aspekt som 
ofta lyfts vad gäller sådana ämnes- eller fakultetsövergripande kurser 
är just att man möter andra i en rad träffar under kursens gång, med 
den möjlighet till utbyte som därmed skapas. En annan synpunkt som 
framförs vad gäller dessa kurser är att de bör vara tydligt periodiserade 
och gå vartannat år – detta för att skapa förutsägbarhet med åtföljande 
möjlighet till planering. Några exempel som ges är: en kurs i akade-
miskt skrivande, en kurs med inriktning mot genus, samt kurser med 
olika teoretiska inriktningar som är väl ägnade att fånga upp tvärve-
tenskapligt gemensamma behov. I den mån fakulteten skulle åta sig 
att ge fler fakultetsövergripande kurser anses det också viktigt att man 
ska kunna välja olika (poängsatta) nivåer på kurser – exempelvis enbart 
deltagande i en tvådagars workshop, alternativt också följa en semina-
rieserie – så att det blir det möjligt för doktorander i olika stadier av 
utbildningen att ta del av det de behöver. Vidare skulle eventuellt fakul-
teten kunna inbjuda till seminarieserier eller endagars workshops med 
inriktning på informellt och konkret kunnande som är relevant för 
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forskarutbildningen, och där teman som ISP, publicering, peer review, 
stress, karriärmöjligheter, samverkan etc. diskuteras i likhet med den 
Forskarverkstad som nu erbjuds som seminarieserie vid FLOV. 

Vad gäller forskarutbildningskurser i samarbete med utbildning på 
avancerad nivå ses vissa samordningsvinster framför allt från viceprefek-
ters och handledares sida, och doktorander pekar på vikten av att det 
finns en nivåspecifik examination fastställd i kursplan i dessa fall.

Doktorander vid KUV har på olika sätt tagit framgångsrika initia-
tiv till ämnesövergripande läsecirklar, liksom en kurs som tillkommit 
på deras initiativ. De pekar på fakultetsnivån, jämte PIL, som en nivå 
där det skulle kunna avsättas pengar för tvärvetenskapliga initiativ just 
från doktorandernas sida inom forskarutbildningen – att både visa att 
möjligheter till sådana finns, och att avsätta vissa medel för detta. ”Det 
är jätteviktigt att ge stöd för detta, och att initiativet och valet att göra 
detta kommer från doktorander.”

Sammantaget innebär ett flertal av ovanstående förslag att det är 
angeläget att lyfta frågan om inrättande av en forskarutbildningsansva-
rig vicedekan på fakultetsnivå. En sådan skulle kunna verka för, ansvara 
för inrättandet av och koordinera sådana ämnes- och institutionsöver-
gripande kurser som nämns ovan, ha ansvar för revidering av kurspla-
ner vid CUL, driva pedagogiska frågor för forskarutbildningen, och i 
övrigt ansvara och verka strategiskt för utbildningen på forskarnivå vid 
fakulteten. Det vore här också möjligt för fakultetsstyrelsen att formu-
lera ett uppdrag i forskarutbildningen (på samma sätt som för grund-
utbildningen) exempelvis i termer av ett antal doktorsexamina – med 
åtföljande strategier för långsiktighet. 

Seminarier och den tvärvetenskapliga seminariemiljön
En god seminariemiljö ses som helt avgörande. En del lyfter de ämnes-
specifika seminarierna som viktigast för dem, åter andra pekar på de 
breddande perspektiv som ges av de tvärvetenskapliga seminarierna. De 
doktorander som haft möjlighet att uppleva seminarier med ämneskol-
legor på nationell nivå har genomgående mycket goda erfarenheter av 
dessa. I några fall har man till exempel valt att (oftast i anslutning till 
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en kurs på nationell nivå) hålla en två dagars doktorandkonferens, där 
doktorander lagt fram text i seminariegrupper ledda av erfarna handle-
dare från de olika lärosätena.  Seminariegrupperna har därvid organi-
serats tvärs över lärosätestillhörighet, vilket setts som särskilt givande. 
Dessa tillfällen har inneburit både möjlighet att få synpunkter på det 
egna arbetet, inblick i de avhandlingsprojekt som pågår inom landet 
och utgjort grund i skapandet av informella nätverk. Förutom dessa se-
minarier har konferensen också gett utrymme för att mötas i nationella 
doktorand- respektive handledarkollegier.

Graden av närvaro på seminarier (både vad gäller doktorander och 
seniora) skiljer sig – alldeles oavsett ovanstående beskrivning - oerhört 
mellan ämnen och institutioner. I en del miljöer är deltagandet en så 
självklar del i ämnets/den tvärvetenskapliga miljöns identitet, och ses 
som oundgänglig del av det intellektuella arbetet och utbytet, att en 
högt ställd förväntan på närvaro infrias utan närvarokontroll. I an-
dra miljöer är det svårare att få till samma grad av engagemang trots 
närvarokontroll, och man ser nödvändigheten av att låta deltagandet i 
seminariet utgöra en poänggivande del av utbildningen. I den bästa av 
världar borde alla ämnen och institutioner ha en kultur av hög närvaro, 
med ett självklart förverkligande och erkännande av seminarierna som 
stället ”där det händer”.

Handledare pekar dessutom återkommande på vikten av att dokto-
rander får möjlighet att övas i de färdigheter som kan tränas i semina-
riemiljön. Här framhålls värdet att av åtminstone ibland tilldelas roll 
av kommentator/granskare/opponent och öva färdigheten att lägga 
upp ett koncist och strukturerat samtal kring en text. Vidare nämns 
förmågan att kunna förhålla sig till kritik och nyttja den konstruktivt. 
En liknande och värdefull erfarenhet som nämns är den som kan ges av 
att jämte en kollega genomföra en intern granskning i samband med 
ett slutseminarium – både vad gäller övergripande perspektiv och på 
akribi.

Medan den bästa av världar kanske blir till skulle en viss lägsta 
närvaro kunna åstadkommas genom att doktorander tilldelas poäng 
inom ramen för en fakultetsövergripande kurs av liknande typ som den 
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i ”Forskningspraktik” som nu ges på HIS. Denna kurs kan innehålla ett 
moment, där man för att bli godkänd både ska ha viss dokumenterad 
närvaro på seminarier, och dessutom ha fullgjort vissa typer av uppgif-
ter i samband med några av dessa. Här kan man tänka sig olika vari-
anter: som opponent/granskare vid ett doktorandseminarium och som 
intern läsare med inriktning på akribi jämte en annan doktorand eller 
senior i ämnet i samband med ett slutseminarium.

Institutionerna skulle vidare kunna införa granskningsgrupper, 
bestående av erfarna forskare och doktorander, som enligt schema har 
särskilt ansvar vid seminarier då doktorander respektive institutionens 
egna forskare lägger fram ”work in progress”. Dessa granskningsgrup-
per kan dessutom utgöra en skolning i hur en granskning/opposi-
tion kan läggas upp och föras fram. Så småningom kan doktoranden 
beredas tillfälle att vara den som vid ett tillfälle leder granskningsgrup-
pens arbete – vid det förberedande mötet i granskningsgruppen och 
sedan vid själva seminariet. Att fullgöra viss närvaro och delaktighet i 
en granskningsgrupp, samt att leda denna vid något tillfälle skulle med 
andra ord också kunna vara del av en kurs i ”forskningspraktik”.

Den informella policy som oftast finns på institutionsnivå för de se-
minarier doktorander förväntas ha vid olika tidpunkter i utbildningen 
- för avstämning och progression skulle kunna formaliseras. Vidare kan 
de göras relativt lika, åtminstone vad gäller de ämnen som har relativ 
överensstämmelse i de sätt på vilka doktoranders avhandlingsarbete tar 
form – i termer av text, insamlat material eller erhållna resultat. Oavsett 
ämne bör det dock gå att få till seminarier som ligger mitt i tid – som 
en avstämning av karaktären ”här är jag nu” – där en granskning utförs 
av en grupp vid institutionen (vetenskapligt kompetenta och doktoran-
der) alternativt en extern granskare.

Införande av granskningsgrupper, där vetenskapligt kompetenta 
och doktorander gemensamt lägger upp och genomför en koncis och 
strukturerad granskning av arbete som läggs fram vid seminarier (såväl 
doktorandkollegors som senioras ”work in progress”) – kan vara ett sätt 
att få doktoranderna mer aktiva i seminariemiljön samt ge dem förbätt-
rad möjlighet att träna sådana akademiska färdigheter som de förväntas 
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uppnå under utbildningens gång. Man kan vidare tänka sig att de 
”under resans gång” får mer ansvar och får leda granskningsgruppens 
arbete två gånger– vid det förberedande mötet i en granskningsgrupp 
och sedan vid seminariet. Deltagande i ett visst antal granskningar samt 
ledning av granskningsgrupp kan därvid utgöra ett moment i en fakul-
tetsövergripande kurs inriktad på ”avancerade akademiska färdigheter” 
(de generella förmågor och den generella kompetens) som tränas i skri-
vande, muntlig presentation och peer review. (här kan man till exempel 
tänka sig att ett sådant moment ingår i kurs om akademiskt skrivande, 
eller i en kurs av typen Forskningspraktik (HIS) där doktorander får 
poäng för sådant som seminariedeltagande och fältarbete).

Gemensamma, periodiserade utlysningar
För att öka möjligheten för doktorander att kunna följas åt som grupp 
och bli en kritisk massa med de synergieffekter som skapas av detta, 
inte minst vad gäller möjligheten till att ge fler gemensamma kurser, 
nämns gemensamma, periodiserade, antagningar som en fördel. Längre 
periodisering än två år mellan antagning av doktorander ses dock som 
problematiskt – det är viktigt att som doktorand i viss mån kunna följa 
tidigare doktorander genom olika faser av utbildningen, att kunna 
diskutera med dem och spegla sin egen erfarenhet mot deras.

Hur det är bäst att förhandla och fördela bidragsrum på de enskilda 
institutionerna må vara osagt – enligt en så kallad doktorandsnurra 
eller den så kallade Århusmodellen. Här har institutionerna i dagsläget 
både prövat och valt olika vägar. Den stora fördel som anges med att 
använda Århusmodellen är att det har lett till mer sakliga och opartiska 
bedömningar av de sökande, med bedömning av de sökande både 
inom och utom ämnet. Andra däremot pekar på risken för att sådana 
”öppna” utlysningar orsakar strid mellan ämnen på en institution, inte 
minst mellan sådana ämnen som står långt från varandra i vad som be-
traktas som aktuell, angelägen eller teoretiskt väl förankrad forskning. 
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En annan aspekt, som av en del anges som en fördel och av andra som 
en nackdel, är att ”pengarna går dit doktoranderna går”. 

Betraktat som fördel sätts det för det första i relation till en tanke om 
att detta är ett sätt att få de bästa doktoranderna med de bästa projek-
ten. För det andra sätts det i relation till ett organiskt perspektiv på en 
föränderlig akademi och forskning i samspel med omgivande samhälle 
– somligt växer, annat kanske förtvinar. 

Betraktat som nackdel ses det däremot för det första som en risk för 
att utbildning på forskarnivå i ett visst ämne kan komma att präglas allt 
för mycket av avsaknad på förutsägbarhet, med till exempel åtföljande 
svårighet att planera för gemensamma kurser för doktorander i ämnet. 
För det andra ses en risk för att vissa ämnen, som ur kompetensförsörj-
ningsperspektiv är viktiga för akademin, riskerar att inte få doktorander 
- ifall få studenter söker sig till utbildning på forskarnivå i ämnet. 

Sådana situationer skulle kunna uppstå av flera olika skäl, här ges två 
exempel: vad gäller svenska som andra språk, och vad gäller vetenskaps-
teori. Svenska som andra språk har stort söktryck och många studenter 
på grundutbildnings- och avancerad nivå, och samtidigt ett mycket 
stort behov av kompetens på alla nivåer. Dessa kurser kräver med andra 
ord vetenskapligt kompetenta lärare, men då de flesta studenterna har 
mycket lätt att få jobb, och väl betalda sådana, redan efter utbildning 
på avancerad nivå, så är det få som söker till forskarutbildning vilket 
redan innebär ett kompetensförsörjningsproblem för ämnet. Utan 
särskilt vikta doktorandtjänster som kan locka doktorander till ämnet, 
så riskerar en tillsättning av doktorandtjänster enligt Århusmodellen 
att inte locka doktorander till det ämne akademin kan sägas behöva ut-
bilda för. En liknande problematik, fast på andra grunder, skulle kunna 
uppstå för vetenskapsteori. Undervisning i ämnet på grundutbildnings-
nivå är i dagsläget nästan obefintligt med få sökande, samtidigt som 
undervisningsbehovet i akademin i övrigt – på alla nivåer – efterfrågar 
undervisning i ämnet. Så vid en uppföljning från institutionens sida 
har det kunnat konstateras att så gott som alla disputerade i ämnet vid 
Göteborgs universitet sedan 1990 förr eller senare har fått arbete – som 
vetenskapsteoretiker. Även här finns alltså ett kompetensförsörjnings-
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behov inom akademin som skulle kunna vara hotat – med få studenter 
på grundnivå finns risk för få eller inga sökande, och därmed liten eller 
ingen tilldelning av tjänster. 

En fördel som anges med en doktorandsnurra – antingen den för-
handlas från år till år i samförstånd, eller går efter turordning, är att det 
skapar viss förutsägbarhet. Att på institutionsnivå utlysa tjänster enligt 
en doktorandsnurra, och samtidigt använda en kollegial bedömning 
mellan ämnena torde därför vara att föredra framöver.

Administrativa system och rutiner
Vad gäller de administrativa system och rutiner som omgärdar, och 
därmed också utgör en del av miljön för, forskarutbildningen så har 
översynen visat på en viss brist på transparens, oklarhet kring vissa delar 
av ansvaret och en del rutiner, samt svårighet att överblicka och följa 
doktorandens progression vad gäller framför allt avhandlingsarbetet 
i individuella studieplaner som är ofullständigt ifyllda i en mall som 
lämnar en del övrigt att önska. Därutöver finns anledning att göra en 
översyn av fakultetens och institutionernas hemsidor.

För doktoranderna finns uppenbara svårigheter att få förståelse för 
och överblicka de olika systemens funktioner, dess delvisa samman-
kopplingar respektive vattentäta skott dem emellan. Det förslag som 
kommit upp om en checklista för olika delar av detta, och vem man 
på institutionen kan fråga om vad, skulle kunna bli en självklar del av 
introduktionen.

Under våren har man på fakulteten arbetat med att klargöra, och så 
långt som möjligt förenkla och samordna rutinerna på institutionsnivå, 
så att de (minst) årsvisa revideringarna av ISP, och den terminsvisa 
inrapportering av doktorandernas aktivitetsgrad och frånvaro, ska fung-
era så rutinmässigt och smärtfritt som möjligt. I den mån det är möjligt 
bör fakulteten också verka för att den för GU gemensamma, elektro-
niska mallen för de individuella studieplanerna färdigställs skyndsamt.

Vidare bör fakulteten i en samlad insats kunna driva frågan om så 
kallade passiva doktoranders avförande från utbildningen gentemot 
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rektor, genom att från institutionerna begära in de uppgifter som krävs 
för prövning, sammanställa dem, och driva prövningen.
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FRÅN BÖRJAN TILL FORTSÄTTNING: 
ÅTGÄRDER, FÖRSLAG OCH VÄGVAL 

Utifrån den diskuterande sammanfattning som presenterats ovan pre-
senteras nedan ett antal förslag på åtgärder, såväl på fakultets- som in-
stitutionsnivå, vilka syftar till att vidareföra det arbete som redan pågår 
vid fakulteten i syfte att förbättra och kvalitativt stärka utbildningen på 
forskarnivå.

Det arbete som sedan länge är påbörjat har därmed att förhålla sig 
till frågan om vad som blir nästa steg, och hur man bör fortsätta: ”På 
vilka sätt kan miljön för utbildningen förbättras kvalitativt, inte minst 
vad gäller de synergieffekter som ges av att man skapar volym eller 
kompenserar för liten volym, och hur kan man få till stånd en mer 
förutsägbar långsiktighet i planering av utbildningen på forskarnivå?”

Den återkommande, och ovan nämnda, önskan om en större miljö, i 
termer av fler doktorander i miljön, väcker naturligtvis frågor om möj-
liga vinster i termer av ökade volymer och synergieffekter av samverkan 
mellan ämnen och/eller institutioner, och/eller sammanslagningar av de 
samma. Vid fakulteteten har det under de senaste åren redan genom-
förts större organisatoriska förändringar med bland annat sammanslag-
ningar av institutioner, och med förändringar i arbetsgång och ansvar 
i forskarutbildning – och många gav uttryck för att Humanistiska 
fakulteten idag är en förändringstrött organisation som redan lagt och 
lägger mycket fokus på hur utbildningen på forskarnivå bäst ska kunna 
främjas. Man beskriver hur förändringar av organisation tar mycket tid 
och kraft, inte minst mycket energi från forskning (vilket då också ris-
kerar slå mot den prestationsbaserade resursen). I sammanslagningar tar 
det också tid att lära känna varandra som kollegor, i såväl forsknings- 
som undervisningsfrågor: ”Man blir främlingar i början”.

Ändå menar jag att det kan vara värt att lyfta frågan, eller frågorna, 
i en öppen och förutsättningslös diskussion. Det finns redan mycket 
samverkan inom institutioner och över ämnes- och institutionsgränser 
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i tvärvetenskapliga forskarprofiler som är tydligt integrerade även i 
forskarutbildningen som miljö. 

Nedan listas ett antal förslag på åtgärder som kan göras på insti-
tutions- och/eller fakultetsnivå. Dessutom föreslås att fakulteten och 
institutioner diskuterar för- och nackdelar för utbildning på forskarnivå 
vad gäller eventuella förändringar på enligt nedanstående, utan rang-
ordning, skissade förslag.

Institutionerna föreslås att:
• Åtgärda hemsidor.
• Ha tydliga skrivningar (i förekommande fall) vad gäller de exami-

nationskrav som kommer att ställas på doktorander när de deltar 
i kurs på avancerad nivå, ifall den ska kunna ingå i forskarutbild-
ning.

• Kursplaner bör skrivas även på individuella läskurser (flexibilitet 
och omskrivning kan ändå finnas – ibland via standarformulering-
en ”ytterligare litteratur tillkommer inom examinationsuppgiften”).

• Göra kursplaner synliga på nätet.
• Anlita färre externa handledare – ha mer extern granskning. Knyta 

till sig och nyttja extern kompetens som granskare istället!
• Nyttja, bibehålla och skola handledarkompetens inom institu-

tionen. Mer handledning på tvärs över inriktningar, ämnen och 
institutioner.

• Utforma strategier för att samla och utveckla erfarenhet av hand-
ledning (mindre externa, regelbundna handledarkollegier, särskild 
seminarieserie).

• Informell policy och praxis för seminarier bör formaliseras (dock 
utan detaljstyrning).

• Införa granskningsgrupper.
• Ge doktorander ansvar för uppgift som interna granskare (utöver 

den externa) i samband med slutseminarium.
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• Avsätta särskilda medel för doktoranders samverkan på nationell 
nivå inom ämnena (workshops, doktoranddagar/doktorandsemina-
rier).

Fakulteten föreslås att:
• Åtgärda hemsidor.
• Ta fram en checklista för doktoranders inskolning i de administra-

tiva systemen.
• Inrätta en forskarutbildningsansvarig vicedekan.
• Att på fakultetsnivå verka för samordning av policy och praxis för 

progressions seminarier i ämnena.
• Fortsätta att utlysa medel för gästforskare.
• Avsätta medel för lokalt anordnade tvärvetenskapliga kurser och 

workshops som tillkommer på doktoranders initiativ.
• Fler kurser kan och bör lyftas till fakultetsnivå (som ett led i att få 

fram fler gemensamma kurser, samt öka överskådlighet och förut-
sägbarhet).

• Påskynda gemensam elektronisk ISP.
• Göra en aktion för avförande av passiva doktorander från utbild-

ningen.

Förslag till diskussion på både fakultets- och institutionsnivå:
Fakultet och institutioner föreslås diskutera de fördelar och nackde-

lar som skulle kunna ses för utbildning på forskarnivå ifall en eller flera 
av nedanstående förändringar i organisation och arbete genomförs: 

Eventuell gemensam, periodiserad antagning – med eller utan forskarskola
• Att vid fakulteten införa en för institutionerna gemensam, pe-

riodiserad antagning på hösten (eventuellt vartannat år). Detta 
skulle ge bättre förutsättningar vad gäller möjlighet till samordning 
och planering av gemensamma kurser, och bättre förutsägbarhet. 
Tillsättningen skulle dock ske institutionsvis med institutionsge-
mensam bedömning. Detta skulle innebära en slags forskarskola 
”i praktiken”, med gemensamma antagningar, samt fler kurser och 
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workshops som skulle anordnas på fakultetsnivå.
• Att införa en forskarskola i humaniora, med gemensam, periodi-

serad antagning på hösten (eventuellt vartannat år). Utöver att på 
samma sätt som i ovan nämnda förslag ge bättre förutsättningar 
vad gäller möjlighet till samordning, planering och förutsägbarhet, 
skulle det ge möjlighet att genomföra obligatoriska internat med 
workshops där fakultetsgemensamma inslag i forskarutbildningen 
skulle kunna avhandlas. Tillsättning av doktorandtjänster skulle 
dock även i detta fall ske institutionsvis med institutionsgemensam 
bedömning. 

Eventuell sammanslagning till två stora institutioner
• Att fakulteten slår ihop ämnena vid fakulteten i två stora institu-

tioner: i) en bestående av de ämnen som nu finns inom ramen för 
SPL och SS, samt lingvistik och litteratur; ii) en andra bestående av 
de ämnen som nu finns inom ramen för HIS, KUV, samt kvarva-
rande ämnen vid LIR och FLOV. 

Eventuella sammanslagningar till färre stora ämnen – med olika inriktningar
• Att vid fakulteten sammanföra de ämnen som nu finns inom 

ramen för HIS, samt idéhistoria till ett forskarutbildningsämne, 
historiska studier, där man som doktorand vidare väljer en inrikt-
ning mot ett av de ämnen som finns vid institutionen idag, jämte 
inriktning mot idéhistoria, och där man har handledarkompetens. 
Det vore att bygga vidare på ett rätt långt gånget samarbete på 
tvärs inom institutionen och mellan ämnena – och det faktum att 
nationella forskarskolan i historia nu avser börja anta doktorander 
i idéhistoria. 

• Att vid fakulteten sammanföra de ämnen som nu finns inom 
ramen för KUV till ett forskarutbildningsämne, kulturstudier, där 
man som doktorand vidare väljer en inriktning mot ett av de äm-
nen som finns vid institutionen idag där man har handledarkom-
petens. Det vore att bygga vidare på ett rätt långt gånget samarbete 
på tvärs inom institutionen, och samtidigt inom inriktningarna ge 
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möjlighet till fördjupning.
• Att vid fakulteten sammanföra de ämnen som nu finns inom 

ramen för SPL, SS samt lingvistik och litteraturvetenskap till en 
Institution för språkstudier och litteratur, där de tidigare skissade 
inriktningarna istället blir ämnen, i vilka man kan välja inriktning 
mot ett språk. Det vill säga, här vore det möjligt att ta fasta på de 
två stora inriktningar som finns vid SPL och göra dem till forskar-
utbildningsämnen: språkvetenskap respektive de moderna språkens 
litteratur. I dessa övergripande ämnen finns därutöver ett antal 
inriktningar där man som doktorand har att välja inriktning mot 
ett visst språk – något av de språk som institutionen idag har hand-
ledarkompetens för. I ämnet språkvetenskap kan man även välja 
inriktning, som ju vore en fördjupning, mot lingvistik. Detta vore 
att bygga vidare på det tvärvetenskapliga samarbete och samverkan 
som redan pågår över ämnes- och institutionsgränser, särskilt det 
som finns mellan språkämnena med forskningsprofiler, seminarie-
serier och kurser.

• Att vid fakulteten sammanföra de ämnen som nu finns inom 
ramen för FLOV, förutom lingvistik, men inkluderande religi-
onsvetenskap till en institution, Institutionen för filosofiska och 
religionsvetenskapliga studier. Vid institutionen skulle de ämnen 
som finns vid institutionen idag och där man har handledarkom-
petens kunna väljas. Det vore att behålla och bygga vidare på ett i 
vissa stycken existerande samarbete på tvärs inom institutionen vad 
gäller de filosofiska ämnena.
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