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Sammanfattning
Denna rapport innehåller resultatet av den utvärdering av tematisk magisteroch forskarutbildning vid Linköpings universitet som Högskoleverket genomfört under 2005/2006. Utvärderingen omfattar tolv miljöer. Samtliga miljöer
anordnar forskarutbildning och fem erbjuder dessutom magisterutbildning.
Utvärderingen har gjorts i samarbete med en extern bedömargrupp med representanter från Sverige, Norge och Danmark.
Högskoleverket konstaterar att de utvärderade utbildningarna uppfyller
kvalitetskraven för högre utbildning. Verket noterar dock att det finns kvalitetsskillnader mellan de olika miljöerna. En del miljöer har nått internationellt erkännande medan andra, främst centrum för tillämpad etik och tema
Mat, kultur och medicin, behöver en förstärkning av kompetens och resuser
för att verksamheten ska bli konkurrenskraftig.
Som bedömargruppen konstaterar i sin rapport är principerna för ekonomisk fördelning inte genomskinliga. Det är också oklart vilka överväganden
som har legat till grund för inrättande av teman. Det förefaller angeläget att
det finns ett system för utvärdering som syftar till att ge underlag för förändringar inklusive nedläggning av teman. Organisation och ledarskap framstår
också som otydliga. Den matrisorganisation som valts ger utrymme för ansvarsflykt på alla nivåer vid universitetet. Vidare konstaterar bedömargruppen
att det saknas strategiska diskussioner om framtiden ute i miljöerna. Högskoleverket kan också notera att det finns en stor spännvidd när det gäller synen
på tvärvetenskap.
Den forskarskoleform som präglar forskarutbildningen har lett till goda
resultat. Den innehåller bland annat en ambitiös kvalitetssäkring av avhandlingen, samlad antagning i ett öppet antagningssystem, ett genomarbe-tat
kursutbud och väl utvecklade seminarier.
De utvärderade magisterutbildningarna erbjuds på engelska och har en internationellt sammansatt studentgrupp. Högskoleverket har fått ett positivt
intryck av utbildningarna, men det finns en del utmaningar. Utbildningarna
drivs med mycket svag ekonomi eftersom antalet platser inte fylls. Genomströmningen kan också förbättras.



Högskoleverkets beslut
Rektorer vid berörda lärosäten
Lars Geschwind
BESLUT
2006-10-31
Reg.nr 643-2159-05

Utvärdering av tematisk magister- och forskarutbildning
vid Linköpings universitet

Högskoleverket finner att den tematiska magister- och forskarutbildningen
vid Linköpings universitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. En
uppföljning av utvärderingen kommer att genomföras inom tre år.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Lars Geschwind i närvaro av avdelningschef
Clas-Uno Frykholm, utredare Johan Fröberg och kanslichef Lennart Ståhle.
I ärendets beredning har även utredare Anette Gröjer deltagit.

Sigbrit Franke
						

Lars Geschwind

Kopia:
Utbildnings- och kulturdepartementet
Ledamöter i bedömargruppen



Högskoleverkets reflektioner
Högskoleverket vill inledningsvis tacka bedömargruppen för ett väl genomfört
arbete. Vår förhoppning är att bedömargruppens rapport kan bidra till den
fortsatta kvalitetsutvecklingen av de berörda utbildningarna och ge information till blivande studenter.
Utvärderingen ingår i Högskoleverkets granskning av samtliga ämnen och
program som leder till generella examina eller yrkesexamen. Den skiljer sig
emellertid från andra utvärderingar genom att den omfattar flera utbildningar
vid ett och samma lärosäte – Linköpings universitet. I utvärderingen ingår
forskarutbildningen vid centrum för tillämpad etik, forskarskolan Språk och
kultur i Europa, tema Barn, tema Etnicitet, tema Genus, tema Hälsa och samhälle, tema Kommunikation, tema Kultur och samhälle, tema Mat, kultur,
medicin, tema Teknik och social förändring, tema Vatten i natur och samhälle
samt tema Äldre och åldrande. Det gör också magisterutbildningarna vid centrum för tillämpad etik, tema Barn, tema Hälsa och samhälle, tema Teknik
och social förändring samt tema Vatten i natur och samhälle.
Högskoleverket konstaterar att de utvärderade utbildningarna uppfyller
kvalitetskraven för högre utbildning. Verket noterar dock att det finns kvalitetsskillnader mellan de olika miljöerna. En del miljöer har nått internationellt
erkännande medan andra, främst centrum för tillämpad etik och tema Mat,
kultur och medicin, behöver en förstärkning av kompetens och resurser för
att verksamheten ska bli konkurrenskraftig.

Föredömliga kontrollstationer i forskarutbildningen
Bedömargruppen uttrycker sig uppskattande om processerna i forskarutbildningen. Antagningen sker i hård konkurrens efter öppen utlysning. Söktrycket
är stort till de utlysta platserna. Studenterna antas i kullar. Utbildningen inleds
med ett sammanhållet kurspaket som läses gemensamt det första året. En relativt stor del av kurserna är obligatoriska. Det finns en etablerad modell med
kontrollstationer i utbildningen som tillämpas av samtliga utvärderade miljöer. Något år in i utbildningen förväntas den forskarstuderande presentera en
avhandlingspromemoria med en plan för det fortsatta arbetet. Den milstolpe
som de allra flesta miljöerna använder sig av är ett seminarium efter tre femtedelar av utbildningen, då en text framläggs som kommenteras av en extern
opponent samt en bedömningsgrupp. Något halvår innan tänkt disputationsdatum hålls ett slutseminarium, även det med externa granskare. Detta är ett
mycket seriöst system för kvalitetssäkring av avhandlingen.
Handledningen förefaller fungera mycket bra. Handledarkapaciteten är
hög. De flesta doktorander har tillgång till biträdande handledare, många
gånger utanför den miljö där utbildningen bedrivs, vilket innebär breddade



vetenskapliga perspektiv. Bedömargruppen lyfter också fram det positiva med
livaktiga seminarier. Det är en avgörande kvalitetsfråga för högre utbildning
att seminarieverksamheten fungerar. I de utvärderade miljöerna finns det stora
möjligheter till seminariedeltagande och därmed fruktbara vetenskapliga diskussioner över ett brett vetenskapligt fält.
Genomströmningen i de utvärderade miljöerna har varit god vilket understryker förtjänsterna med de ovan beskrivna kontrollstationerna. De flesta av
de nu aktiva forskarstuderande förefaller planera för en akademisk karriär.
Många ville fortsätta arbeta i samma miljö. De miljöer som har redovisat
uppföljningar av de forskarstuderande konstaterar att de flesta har fått arbeten som motsvarar deras kvalifikationer. I den större alumnstudie som Linköpings universitet har påbörjat visar det sig att ca hälften har fortsatt att arbeta
vid universitetet. Högskoleverket konstaterar att det fanns en viss oro för den
framtida yrkeskarriären bland de forskarstuderande.
En del av oron handlar om temadoktorernas status och konkurrenskraft
inom den akademiska världen. Det finns en tendens att flera miljöer ökar antalet postdoktorala tjänster och forskarassistenttjänster. Det är positivt eftersom det finns såväl ett nationellt som lokalt behov av sådana anställningar.
När det gäller innehållet i miljöerna kan Högskoleverket notera följande: Bedömargruppen påpekar i sin rapport att de inte har sett någon skillnad mellan begreppen forskarskola, centrum och tema vad gäller innehåll och syn på
tvärvetenskap eller problemorientering. Inte heller finns det någon speciell
temavariant som enbart präglar institutionen för tema.

Tema vid ett vägskäl
Bedömargruppen påpekar att det finns en avsaknad av långsiktiga mål och
strategier för verksamheten. En viktig förklaring är att Linköpings universitet,
som många andra lärosäten, genomgår en stor generationsväxling de närmaste
åren. Detta gäller även de utvärderade miljöerna, vars seniora lärare inom kort
går i pension. Bedömargruppens övergripande intryck är att verksamheten står
vid ett vägskäl. Det återspeglas i de interna utredningar och översyner som
universitetet genomför.
Organisationen har uppenbarligen växt utan tydlig styrning från universitetets ledning. Flera teman/miljöer har tillkommit under årens lopp medan ännu
inget har lagts ned. Det förefaller angeläget att det finns ett system för utvärdering som syftar till att ge underlag för förändringar inklusive nedläggning
av teman. Bedömargruppen är kritisk till den ogenomskinliga organisationen
och de oklara ekonomiska fördelningsprinciperna. Den matrisorganisation
som valts ger utrymme för ansvarsflykt på alla nivåer vid universitetet. Otydlig
ledning förefaller ha lett till ökad stress hos anställda och forskarstuderande.
Högskoleverket vill betona vikten av genomskinlighet och klar ansvarsfördelning som viktiga förutsättningar för utbildningen. En framträdande fråga
har även varit ekonomin. De ekonomiska förutsättningarna för de olika mil-
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jöerna skiftar mycket, både på grund av olika basfinansiering i form av fakultetsmedel och på skiftande framgång vid ansökningar om externa anslag.
Flera lärare uttryckte det som att deras uppgifter håller på att förändras:
från att tidigare haft forskarutbildningen som främsta arbetsuppgift ingår nu
även ett ökat engagemang i grundutbildningen, både genom egna magisterkurser och genom undervisning i andra grundutbildningsämnen, samt postdoktoral forskning.
Fem av de utvärderade miljöerna anordnar idag magisterutbildningar, som
ett sätt att öka kontakterna med grundutbildningen. Flera miljöer planerar
även tvååriga masterutbildningar. Dagens magisterutbildningar erbjuds på
engelska och rekryterar främst internationellt. Bedömargruppen konstaterar
att kurserna håller en god kvalitet på hög vetenskaplig nivå med mycket kvalificerade lärare. Kurserna drivs dock med sviktande ekonomi, både på grund
av för få antagna och på grund av otillfredsställande genomströmning. Att så
få genomför hela utbildningen beror dels på avhopp, dels på att studenterna
gör sina examensarbeten i sina hemländer utan möjlighet att komma tillbaka
till Sverige för examination. Dessa rutiner bör ses över. Utvecklingsmöjligheterna som nämns rör mer kontakt med fältet i form av t.ex. exkursioner och
studiebesök, samt förbättringar i studenternas studiesociala miljö.
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Utgångspunkter och tillvägagångssätt
Uppdraget

Utvärderingen av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings
universitet är en del av det regeringsuppdrag som Högskoleverket arbetar med
sedan januari 2001. Uppdraget innebär att samtliga utbildningar för generella
examina och yrkesexamina ska utvärderas inom sex år. Utvärderingsuppdraget omfattar såväl grund- som forskarutbildningar. Bakgrunden till uppdraget
finns beskriven i regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan (prop. 1999/2000:28). Utvärderingens huvudsakliga syften är
att:
• bidra till utbildningarnas och utbildningsanordnarnas egen kvalitetsutveckling
• granska om utbildningarna svarar mot mål och bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen
• ge information, bland annat till studenter inför deras val av utbildning.
Högskolelagen, högskoleförordningen och universitetens och högskolornas
egna mål är utgångspunkter för utvärderingen.
Utvärderingsmodellen

Den utvärderingsmodell som Högskoleverket tillämpar baseras på kollegial
bedömning (peer review). Modellen omfattar en självvärdering som utbildningsanordnaren genomför med hjälp av en manual framtagen av Högskoleverket. Därefter gör en grupp ämnessakkunniga personer en extern bedömning, inklusive ett platsbesök, i syfte att få kompletterande och fördjupad
information. De kvalitetsaspekter som ingår i Högskoleverkets utvärderingar
är framtagna i samarbete med lärosätena utifrån en tolkning av målen i högskolelagen och högskoleförordningen. Högskoleverkets kvalitetsaspekter och
denna bedömargrupps referensramar är utgångspunkterna för bedömningen.
Till grund för bedömargruppens utlåtande ligger självvärderingsrapporterna,
platsbesöket och det kompletterande material som begärts in.
Rapporten består av två delar: dels Högskoleverkets beslut och reflektioner,
dels den externa bedömargruppens rapport. För innehållet i bedömargruppens
rapport svarar bedömargruppen. Högskoleverkets beslut och reflektioner baseras på bedömargruppens rapport.
En tid efter rapportens publicering ska en återföringskonferens hållas där
utvärderingens resultat diskuteras. En uppföljning av utvärderingen kommer
att genomföras inom tre år. Mer information om det generella tillvägagångssättet finns på Högskoleverkets webbplats: www.hsv.se
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Utvärderingens omfattning

Utvärderingen avser huvudämnen i examen. Utvärderingen omfattar magister- och forskarutbildningar.
I utvärderingen av magisterutbildningen ingår centrum för tillämpad etik,
tema Barn, tema Hälsa och samhälle, tema Teknik och social förändring samt
tema Vatten i natur och samhälle.
I utvärderingen av forskarutbildningen ingår centrum för tillämpad etik,
forskarskolan Språk och kultur i Europa, tema Barn, tema Etnicitet, tema
Genus, tema Hälsa och samhälle, tema Kommunikation, tema Kultur och
samhälle, tema Mat, tema Teknik och social förändring, tema Vatten i natur
och samhälle samt tema Äldre och åldrande.
Arbetsprocess

Utvärderingen började med ett möte med ledningen för den filosofiska fakulteten våren 2005. Den 12 oktober 2005 hölls ett upptaktsmöte med de utvärderade miljöerna. Dessa genomförde en självvärdering under perioden hösten
2005 – våren 2006, och bedömargruppens platsbesök ägde rum 25–28 april
2006. Vid platsbesöken samtalade bedömargruppen med representanter för
institutions- och utbildningsledning, fakultetsledning eller motsvarande samt
lärare/handledare, forskarstuderande och studenter. Den 1 juni 2006 träffade
bedömargruppens ordförande och Högskoleverkets projektansvarige rektorn
för Linköpings universitet. I augusti–september 2006 gavs de utvärderade miljöerna möjlighet att kommentera den del av bedömargruppens rapport som
rör den egna miljön.
Utvärderingsuppdraget har genomförts av en grupp ämnessakkunniga som
rekryterades utifrån förslag som inkommit från lärosätet. Bedömargruppen
bestod av en ordförande och sex ledamöter varav två doktorandrepresentanter. I bedömargruppen ingick professor Bo Sundin, Umeå universitet, ordförande; professor Katarina Abrahamsson, Chalmers tekniska högskola; forskarstuderande Ann-Catrin Andersson, Örebro universitet; fil.dr Thomas Brandt,
NTNU, Trondheim, Norge (doktorandrepresentant); lektor Cathrine Hasse,
Danmarks Pedagogiske Universitet; professor Matthias Kaiser, Den nasjonale
forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Oslo; professor Johannes Wagner, Syddansk universitet.
Utvärderingens sekretariat har utgjorts av utredarna Lars Geschwind (projektansvarig), Johan Fröberg och Anette Gröjer.
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BEDÖMARGRUPPENS RAPPORT

Missiv
Till Högskoleverket		
						

2006-09-13
Reg.nr. 643-2159-05

Utvärdering av tematisk magister- och
forskarutbildning vid Linköpings universitet
Högskoleverket initierade hösten 2005 en utvärdering av tematisk magisteroch forskarutbildning vid Linköpings universitet. För utvärderingen utsågs en
bedömargrupp bestående av:
Professor Bo Sundin, Umeå universitet, ordförande
Professor Katarina Abrahamsson, Chalmers tekniska högskola
Forskarstuderande Ann-Catrin Andersson, Örebro universitet
Fil.dr Thomas Brandt, NTNU, Trondheim (doktorandrepresentant, disputerade juni 2006)
Lektor Cathrine Hasse, Danmarks Pedagogiske Universitet
Professor Matthias Kaiser, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Oslo
Professor Johannes Wagner, Syddansk universitet
Bedömargruppens bedömning utgår från högskolelag, högskoleförordning
och de av Högskoleverket framtagna kvalitetskriterierna. Vi grundar vår bedömning på den information och de intryck vi fått från miljöernas självvärderingar och genom platsbesök.
Härmed överlämnas vår rapport till Högskoleverket.

För bedömargruppen

Bo Sundin
Ordförande
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Historik – hur Tema blev till
Den akademiska utbildningen i Linköping har sitt ursprung i slutet av 1960talet. År 1967 startade Stockholms universitet en universitetsfilial i Linköping
och två år senare bildades de tekniska och medicinska fakulteterna. Filialen
och de två fakulteterna fördes sedan samman för att bilda Linköpings högskola. Samtidigt upphöjdes filialen till filosofisk fakultet. År 1975 utnämndes
högskolan till Sveriges sjätte universitet.
Den filosofiska fakulteten hade ursprungligen endast uppgifter i fråga om
grundläggande utbildning. Inom fakulteten och högskolan påbörjades dock
tidigt ett arbete för att få till stånd en organisation för forskning och forskarutbildning. Strategin var att utveckla en modell som skilde sig från de äldre universitetens disciplinstyrda organisation. Målet var en tvärvetenskaplig forskning med en tema- och projektinriktad forskning och forskarutbildning. Den
skulle inte vara ett alternativ utan snarare, som det hette, ett komplement till
den traditionella forskningsorganisationen vid universiteten. Vid äldre universitet, menade man, kunde redan etablerade discipliners starka ställning försvåra gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning. Men i Linköping,
ansågs det, borde det vara möjligt att skapa något helt nytt eftersom den filosofiska fakulteten ditintills saknat en forskningsorganisation och således inte
var bunden av äldre strukturer.
År 1975 gav regeringen högskolan, som således samma år utnämndes till
universitet, i uppdrag att utreda ”frågan om en tvärvetenskapligt och tematiskt
orienterad forsknings- och forskarutbildningsorganisation”. Uppgiften gick
till den brett sammansatta så kallade Forskningsorganisatoriska gruppen, som
1976 lämnade sitt betänkande Tema. Ny väg för forskning. De överväganden
och förslag som presenteras där, blev vägledande för utvecklingen av forskarutbildningen vid den filosofiska fakulteten i Linköping.
I betänkandet konstateras, ”närmast /som/ en truism”, att forskningen fått
ständigt ökande betydelse för samhället. Samtidigt har kritiska röster höjts.
Forskningen har enligt dessa blivit alltför specialiserad och inriktad på att tillgodose inomdisciplinära krav. Men många av de samhällsproblem som borde
vara angelägna att behandla går inte att angripa enbart inom ramen för en disciplin. Därför, menar kritikerna, betraktas många samhälleliga problem som
ointressanta och försummas av traditionell, specialiserad forskning, styrd av
inomvetenskaplig problemformulering.
Forskningsorganisatoriska gruppen, som innehöll flera nationellt ledande
representanter för universitet, forskningsråd m.m., delade denna uppfattning.
Det finns, enligt gruppens mening, ”väsentliga men försummade forskningsproblem, vars lösning kräver tvärvetenskapliga arbetsformer”. Därför föreslås
att forskningen och forskarutbildningen i Linköping ska byggas upp utifrån
samhälleliga behov. Ambitionen är ”att undersöka om forskningen kan be-
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drivas inom ramen för vissa tämligen vida problemområden, som vi kallar
teman.”
Visserligen bedrivs forskningen även i traditionella discipliner inom bestämda problemområden. Men där har problemområdena ”institutionaliserats
och lagts till grund för såväl forskning och forskarutbildning som grundläggande utbildning” och där formuleras och väljs problem på inomvetenskaplig
grund. Enligt ”temaprincipen”, däremot, ska problemformuleringen delvis ske
på utomvetenskapliga grunder.
Då tema väljs och de yttre problemramarna formuleras inom temana bör kravet på att forskningen ska ha betydelse för samhället jämställas med kravet att
den ska ha inomvetenskaplig betydelse. Problemen bör alltså väljas och formuleras på delvis utomvetenskapliga grunder. Detta bör skapa förutsättningar för
en samhällsorienterad forskning och ge i samhället mera direkt tillämpbara
resultat.

Till skillnad från vad som normalt gäller för ett ämne/en disciplin måste ett
problemområde som konstituerar ett tema ”förutsättas vara inte bara utvecklingsbart utan även avvecklingsbart”. Samtidigt understryks dock att ett tema
måste ge utrymme för långsiktig verksamhet och inte formuleras ”t.ex. under
intryck av en tillfällig opinionsvåg”. För långsiktigheten talar bland annat
forskarutbildningen som förutsätter ”att temat kommer att vara aktuellt och
äga bestånd under en ej alltför begränsad tidsrymd.”
I betänkandet diskuteras också ett nyckelbegrepp i sammanhanget: tvärvetenskap. Forskningsorganisatoriska gruppen nöjer sig försiktigt med att använda begreppet i betydelsen ”samverkan mellan discipliner”. Tvärvetenskap
är inte ett mål i sig. ”Det är en arbetsmetod – en räcka procedurer, angreppssätt eller metoder – och bör användas då den kan väntas leda till bättre resultat
än vad som annars skulle vara möjligt.” Närmast som en synonym används
begreppet gränsöverskridande forskning.
Sammanfattningsvis anser utredarna att följande krav måste ställas på ett
tema:
• Temat ska ge utrymme åt samhällsrelevant forskning.
• Forskningen inom temat ska ha inomvetenskaplig betydelse.
• Verksamheten inom temat bör kunna bli relativt långsiktig.
• Forskningskontakt för grundläggande utbildning ska bli möjlig.
• Forskarutbildning ska kunna ges inom temat.
Utredarna ägnar stort utrymme åt frågor rörande den föreslagna temaforskningens organisatoriska inordning i universitetsstrukturen. I efterhand framstår framförallt en omständighet som viktig. Man föreslog att temana inte
skulle inordnas under existerande institutioner vid fakulteten. Dessa var uppbyggda av traditionella ämnen med grundutbildningsuppgifter. Det fanns
bland utredarna en uppenbar rädsla för att en direkt organisatorisk samverkan
med ämnesorienterade institutioner skulle hota de gränsöverskridande och
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tvärvetenskapliga ambitionerna och ”på sikt ge den temaorganiserade forskningen en disciplinär inriktning.” Resultatet blev att de första temana bildade
en egen fristående institution med uppgifter inom forskning och forskarutbildning, men med oklar koppling till grundutbildningen.
Betänkandet Tema. Ny väg för forskning avslutas med fyra konkreta temaförslag:
• Hälso- och sjukvården i samhället.
• Kommunikation – överföring av information.
• Teknik och social förändring.
• Vatten i natur och samhälle.
Argumentationen för valet av respektive tema behöver inte återges här, bara att
samtliga teman, enligt betänkandet, ”tar upp tidlösa problemområden, som
också i en framtid kan förväntas behålla sin angelägenhet.” Det framhålls
också att samtliga teman innehåller problemområden som berör såväl humanister och samhällsvetare som matematiker och naturvetare samt att ”i alla
fyra temana fångas problem som länge haft fundamental betydelse för människan som samhällsvarelse.”
Fullt utbyggt förväntades varje tema ha fyra-fem professorstjänster, två-tre
docenttjänster, fyra-fem forskarassistenttjänster samt medel för gästforskare,
forskarutbildning med mera.
Resultatet av det omfattande utredningsarbetet blev, efter beslut i riksdagen, att tema Teknik och social förändring respektive tema Vatten i natur och
samhälle kunde börja sin verksamhet 1980; de andra två föreslagna temana
året därefter.
Temaprincipen innebar inte bara ett nytänkande i ambitionerna med problemorienterad, tvärvetenskaplig forskning. Även den forskarutbildning som
från 1980-talet gavs inom respektive tema kan ses som nyskapande. ”Temamodellen” – gemensam antagning av ”kullar”, strukturerat kursutbud, doktorandtjänst eller utbildningsbidrag från antagningstillfället, m.m. – kan ses
som en föregångare till de forskarskolor som blivit ett allt vanligare inslag i
dagens forskarutbildning vid övriga universitet.
Temaprincipen och temamodellen visade sig, i enlighet med de ursprungliga förhoppningarna, vara ett framgångsrikt komplement till den traditionella
forsknings- och forskarutbildningsorganisationen vid universiteten, och kom
att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen vid filosofiska fakulteten i
Linköping (även om också andra former för gränsöverskridande forskarutbildning utvecklats, t.ex. centrum för tillämpad etik eller forskarskolan Språk
och kultur i Europa). I slutet av 1980-talet tillkom tema Barn och vid mitten
av 1990-talet tema Genus. Som ett led i etableringen av campus Norrköping
i slutet av 1990-talet utvecklades ytterligare tre teman med verksamheten huvudsakligen förlagd dit: tema Äldre och åldrande, tema Etnicitet samt tema
Kultur och samhälle. Det senast tillkomna temat är tema Mat, kultur, medicin
som startade sin verksamhet 2003.
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Utgångspunkter för bedömning
Högskolelag och högskoleförordning utgör utgångspunkter för bedömningen.
Bedömargruppen har därtill formulerat ett antal egna utgångspunkter mot
vilka kvaliteten i utbildningen har bedömts.
Den utvärderade miljön ska producera god forskning. Med detta avses avhandlingar av acceptabel kvalitet. Det har inte ingått i vårt uppdrag att på ett
djupare plan granska de färdigställda avhandlingarna. Däremot har vi bedömt
kvalitetssäkringen av avhandlingarna.
Forskningen som bedrivs ska också vara forskningsmässigt attraktiv. Forskningsproblemen som angrips ska vara inom- och utomvetenskapligt relevanta
och internationellt erkända.
Den akademiska miljön ska också vara välfungerande. I det ingår att det
finns en tillräcklig storlek och kritisk massa för att god forskning ska kunna
produceras. Seminarieverksamheten ska vara livaktig och präglas av en konstruktiv anda. Kurserna ska ge breda och djupa kunskaper.
Ledningen ska präglas av tydlighet och framsynthet. Beslutsstrukturen ska
vara genomskinlig och informationen tillgänglig. De studerande ska ha likvärdiga villkor. Slutligen menar vi att de studerande på ett informerat och
underbyggt sätt ska förberedas för såväl inom- som utomakademiskt arbete
på en global arbetsmarknad.
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Generella iakttagelser
Följande avsnitt innehåller bedömargruppens generella iakttagelser och rekommendationer. Det speciella med denna utvärdering är att den endast omfattar olika utbildningar vid ett enda lärosäte. En del av rekommendationerna
och slutsatserna berör flera nivåer vid Linköpings universitet, från den utvärderade miljön till universitetsledningen. De specifika slutsatserna och rekommendationerna återfinns i de efterföljande tolv miljötexterna.

Tvär- och mångvetenskap
Tvärvetenskap var, som framgår av ovanstående historik, en bärande princip
för skapandet av den temaorienterade forskningen vid Linköpings universitet.
Bedömargruppen har därför ställt frågor om tvärvetenskap vid platsbesöken.
Därtill har de utvärderade miljöerna givits möjlighet att redogöra för sin vetenskapliga utveckling i självvärderingen. Ett första generellt intryck är att
miljöerna framstår som jämförelsevis vetenskapligt öppna. Det finns en til�låtande attityd till gränsöverskridande och en aktiv uppmuntran att använda
teorier och metoder från olika håll. Som det uttrycktes vid platsbesöken finns
det ingen ”exeges” i form av klassiska verk och författare. Detta framstår i
huvudsak som attraktivt och positivt för oss. Men vi har också all respekt för
en annan framförd åsikt vid platsbesöken, nämligen att gränsöverskridandet
kan ge doktoranderna en oklar vetenskaplig identitet. Detta är den andra sidan av myntet. Det är en viktig del av de forskarstuderandes socialisering att
få en vetenskaplig identitet. Vårt intryck är också att verksamheterna inte är
helt fria från tendenser att skapa egen kanon, dvs. det har bildats traditioner
och standardverk att förhålla sig till inom några av de äldre temana. Temans
ålder och vetenskapliga etablering har i sin tur använts som argument för inte
lägga ned något tema.
Ett genomgående intryck när det gäller det vetenskapliga innehållet i teman och övriga miljöer är att det främst handlar om humanistisk-samhälls
vetenskaplig utbildning och forskning. Det har förvånat bedömargruppen en
smula att vissa teman inte är mer gränsöverskridande än vad som idag är fallet.
Flertalet miljöer har enligt vår mening en utomordentlig potential till bredare
tvärvetenskapliga samarbeten, i linje med de ursprungliga temaintentionerna.
Några exempel är tema Genus, tema Mat, kultur, medicin, tema Hälsa och
samhälle samt tema Teknik och social förändring. I dagsläget är det egentligen
bara tema Vatten i natur och samhälle som vetenskapligt spänner över flera
vetenskapsområden. I det fallet rör det sig dock snarast om parallella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga spår utan större integration. Vår slutsats
är att det i praktiken har varit svårt att genomföra de ursprungliga höga tvärvetenskapliga ambitionerna vad beträffar bredd.
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Det finns idag en stor variation i synen på tvär- och mångvetenskap vid Linköpings universitet. De tolv utvärderade miljöerna gav uttryck för vitt skilda
sätt att se på tvärvetenskap. Det finns således inte Linköpings universitetsvariant av tvärvetenskap. Fortfarande är det dock en viktig del av universitetets
varumärke som ”det gränsöverskridande universitetet”. Det är intressant att
notera att temanas vetenskapliga utveckling har skett på olika sätt. Vissa teman har snävats in, andra har breddats och ytterligare några har knoppat av
nya teman eller har parallella delteman utan stor kontakt sinsemellan. Det
finns enligt vår mening teman som är på god väg att utvecklats mot att bli discipliner, t.ex. tema Genus och tema Etnicitet. Andra miljöer fungerar snarare
som mångvetenskapliga forskningscentra, exempelvis tema Kommunikation
och tema Äldre och åldrande. Det sistnämnda är i praktiken ett nationellt
forskningsinstitut med temanamn. Vilken utveckling som är att föredra kan
diskuteras, vår poäng är att det under begreppen ”tema” och ”tvärvetenskap”
döljer sig högst olikartade verksamheter.
Inom några miljöer framhöll företrädarna vikten av att skaffa sig en disciplinär identitet vid sidan av själva tematillhörigheten. För att kunna fortsätta verka och kommunicera inom högskolan gäller det enligt dessa att även
profilera sig inom ett etablerat akademiskt fält. Vi stötte på en viss oro, både
från lärare och från doktorander, angående temabegreppets akademiska status. Man kan då ställa sig frågan vad det finns för vetenskapligt mervärde
med tematanken? Ett svar, som redan nämnts, är den vetenskapliga nyfikenhet och öppenhet i förhållandet till aktuella problemställningar, främst inom
det humanistiska och samhällsvetenskapliga området , som förvisso även kan
finnas inom discipliner men som har framträtt extra tydligt för oss i denna
utvärdering. Det finns också exempel på unikt tvärvetenskapliga ämnen och
frågeställningar i avhandlingar som kommit från temamiljöerna.
Om och i vilken utsträckning tvärvetenskap är definierad varierar mellan
miljöerna. Vi tycker oss inte se något samband mellan synen på tvärvetenskap och om miljön är ett tema, en forskarskola eller ett centrum. Vissa teman
skulle lika gärna kunna vara en centrumbildning där den mångvetenskapliga
interaktionen är mer framträdande än integrationen. Många avhandlingar vid
dessa teman skulle lika gärna kunna ha skrivits inom en disciplin. Den del
av forskarutbildningen som generellt förefaller mest tvärvetenskaplig är därför inte själva avhandlingen utan kurspaketet och i någon mån seminarierna,
vilket vi återkommer till nedan.

Ledning och organisation
De utvärderade utbildningarna är tolv till antalet och samtliga tillhör organisatoriskt den filosofiska fakulteten. Tema Hälsa och samhälle tillhör den
flerfakultetliga institutionen hälsa och samhälle. Även institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, till vilken tema Etnicitet och tema Äldre och åldrande hör, är knuten till flera fakulteter. De tolv utbildningarna hör till sex
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olika institutioner, sex av utbildningarna hör till institutionen för tema. Samtliga institutioner är så kallade storinstitutioner som rymmer ett flertal ämnen
utöver de utvärderade utbildningarna.
Linköpings universitet har inte en rak linjeorganisation utan en form av
matrisorganisation. Institutionerna är direkt underställda rektor och lyder således inte under fakulteten. Fakulteten är ansvarig för forskarutbildningens
kvalitetssäkring och ekonomi men det löpande arbetsgivaransvaret har institutionsledningen. Frågor som är gemensamma för all forskarutbildning vid
temainstitutionen avgörs av dess forskarutbildningskommitté. Denna matrisorganisation är förvisso inte det enklaste alternativet – genomskinlighet och
tydlighet kunde vara betydligt större vilket även medgavs vid platsbesöket.
Fakultetsledningen menade dock att den valda organisationen tvingar fram
mer dialog än en rak linjeorganisation, som också har övervägts.
Bedömargruppens åsikt är att det finns en förbättringspotential när det
gäller ledning och organisation. Det förefaller oklart vem som har ansvar för
vad och som om otydligheten gör att det dels är svårt att veta vem man ska
vända sig till i olika frågor, dels att man kan skylla på andra när det uppkommer problem. Det finns enligt vår bedömning ett utrymme för ansvarsflykt för
ledningen på alla nivåer, från temaansvarig och prefekt upp till dekanus och
rektor. Vi fick också tydliga indikationer på mötesinflation och överbyråkratisering vilket torde stjäla mycket tid från undervisning och forskning.
Bristen på genomskinlighet kan förklaras med att många har varit verksamma i organisationen länge, med stor kunskap om informella strukturer.
Detta missgynnar givetvis dem som är nya i systemet, inte minst de forskarstuderande. Vårt intryck är att många planer och policyer vid de olika institutionerna har tillkommit sent och inte nått ut i organisationen. Det material som uppenbarligen var nytt och som delades ut till bedömargruppen vid
platsbesöket var inte heller klargörande när det gäller den övergripande frågan:
Vilken praktisk roll spelar de olika ledningsnivåerna: temaansvarig, enhetschef, prefektur och dekanat?
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Figur 1: De utvärderade utbildningarna
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Förkortningar i ﬁguren: CTE = centrum för tillämpad etik; IRK = institutionen för religion och kultur;
ISK = institutionen för språk och kultur; ISAK= institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur;
IHS = institutionen för hälsa och samhälle; ISV = institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,

Vi hörde tendenser till ett vi-och-dom-tänkande vid temainstitutionen gentemot teman som finns vid andra institutioner. Det är anmärkningsvärt vid
ett universitet som profilerar sig som ”det gränsöverskridande”. Det är också
överraskande eftersom de nya temana utanför temainstitutionen delvis bemannas av temadoktorer. Mer fruktbart vore enligt vår mening att använda
de erfarenheter som temaföreträdarna har gjort i resten av organisationen. En
fakultet bör inte tillåta att det byggs upp murar mellan dess olika delar.
Bedömargruppens intryck är att de utvärderade utbildningarna, ja hela tematanken, står vid ett vägskäl. Under de närmaste åren kommer ett stort antal
professorer att gå i pension och större förändringar står för dörren. En del förändringar har redan börjat. Vid samma tid som Högskoleverkets utvärdering
genomförde Linköpings universitet en institutionsöversyn av institutionerna
vid Campus Valla. Resultaten publicerades i juni 2006. Universitetsledningen
har dessutom presenterat sin ståndpunkt när det gäller den framtida rekryteringen av personal. I den senaste rekryteringsstrategin ingår flera inslag som
inte tidigare använts i de utvärderade miljöerna.
Möjligen är känslan av övergångsskede och vakuum anledningen till att vi
hörde så lite om långsiktiga strategier och visioner i de utvärderade miljöerna.
Med några undantag förefaller de vänta på förändringar uppifrån.
Det behövs enligt vår mening en förändring av organisationen, vilket skulle
innebära en nödvändig nystart för flera miljöer som har stagnerat de senaste
åren. Enligt vår uppfattning behöver fakultetsledningen också bestämma sig
för vilka teman/miljöer den vill satsa på i framtiden, och ge dem nödvändiga
resurser för att bibehålla kvaliteten i utbildningen. Om inte medlen ökar i avsevärd omfattning innebär det att några miljöer kan komma att avvecklas.
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Ansvaret för att lägga ned teman ligger så vitt vi förstår på fakultetsledningen. Rektor har möjlighet att skapa nya miljöer, vilket har skett, men har
delegerat ansvaret för nedläggning till fakultetsledningen. Ännu har inget
tema lagts ned, däremot har ett flertal tillkommit. Inte heller i den nyss genomförda institutionsöversynen föreslås att någon miljö ska läggas ned, däremot att de ska omplaceras vid storinstitutioner, några av dem nyskapade.
Det förestående vägvalet handlar också om vilken form miljöerna ska ha,
framför allt i form av tjänstestruktur och arbetsuppgifter. Här finns det flera
vägar att gå. Tema har under en lång tid dominerats av professorer och doktorander. Huvuduppgiften har varit att bedriva forskning och forskarutbildning.
Detta har förändrats på senare år. Flera av de utvärderade miljöerna har mer
fått karaktären av centrumbildning, med flera forskare på mellannivå. Merparten av miljöerna ser framför sig en ökad satsning på postdoktors- och forskarassistenttjänster. Ett antal miljöer har också utvecklat magisterkurser och
har relativt stora åtaganden i grundutbildningen. Den ursprungliga tydliga
åtskillnaden mellan temaorganisationen och grundutbildningen vid resten av
den filosofiska fakulteten har minskat. Här står Linköpings universitet inför
intressanta val i framtiden. Ska temana fortsätta att utveckla grundutbildning
och på sikt bli etablerade discipliner med såväl grund- och forskarutbildning?
Det påminner om det sätt som de flesta nya discipliner utvecklas på idag vid
andra lärosäten, med skillnaden att det då oftare är en utveckling nedifrån och
upp, med början i grundutbildningen. Eller ska teman/miljöer uppstå och läggas ned efterhand som den ursprungliga (djärva, men inte fullt ut realiserade)
tanken var? Oss förefaller det som om man långsamt går dels mot disciplinformering, med verksamhet i grundutbildning, forskarutbildning och forskning,
dels mot en vanlig organisationsprincip för tvärvetenskap, nämligen centrumeller forumbildningar och lösare konstellationer i form av mobiliserade starka
forskningsmiljöer.
Tabellen nedan visar skillnaderna i storlek mellan de utvärderade miljöerna. Den visar också att miljöerna har olika sammansättning när det gäller
personalkategorier.
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Tabell 1: Lärare och forskarstuderande uttryckta som antal personer
Miljö

Professor

Docent

Övriga disp.

Forskarass.

Doktorand

Totalt

Centrum för
tillämpad etik

3

0

1

0

2

6

Språk och kultur i
Europa

5

1

5

0

14

25

Tema Barn

4

0

2

9

14

29

Tema Etnicitet

3

1

0

2

17

23

Tema Genus

3

0

0

1

12

16

Tema Hälsa och
samhälle

7

1

2

3

15

28

Tema
Kommunikation

3

0

2

1

15

21

Tema Mat, kultur,
medicin

3

0

3

1

4

11

Tema Kultur och
samhälle

6

0

0

0

17

23

Tema Teknik och
social förändring

5

1

1

5

21

33

Tema Vatten i
natur och samhälle

7

6

1

2

16

32

Tema Äldre och
åldrande

2

2

4

2

8

18

51

12

21

26

155

265

Totalt
Källa: Självvärderingarna

Ekonomi
De ekonomiska villkoren är också högst varierande; medan en del miljöer
kämpar för sin existens har andra tämligen god ekonomi. Flertalet miljöer
menar att de har ekonomiska svårigheter. Från ledningen för filosofiska fakulteten framhölls vid platsbesöket att fakultetsanslaget är litet jämfört med vissa
andra universitet. Detta äger i viss mån sin riktighet, men vårt intryck är att
flera av de utvärderade miljöerna har goda villkor beträffande interna anslag
jämfört med andra enheter inom filosofiska fakulteten.
Fakultetsledningen allokerar, som vi har förstått det, medel enligt tre principer. En del är historiskt betingad och fördelas efter antalet professorer. En
del är prestationsbaserad: medel utgår i relation till snittproduktionen av doktorer under fyra år. Slutligen görs det även strategiska satsningar från fakulteten. Sådana satsningar kan också göras av rektor som har en egen pott för
strategiska initiativ. Ett par exempel på rektorssatsningar är institutionen hälsa
och samhälle och den senaste professuren vid tema Genus, i kritisk maskulinitetsforskning.
Vi har läst och hört om ”historiska principer” som ligger bakom fördelningen av medel, men ingen har riktigt kunnat förklara hur. För oss är inte
den rådande ordningen genomskinlig. Det är dock ett obestridligt faktum att
fakultetsmedlen har minskat vid Sveriges universitet och högskolor. Forskning
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bygger idag i någon större utsträckning på att professorer och andra lärare
attraherar externa medel och konkurrensen om dessa är stor och växande.
Dessutom har flera stora forskningsfinansiärer på det humanistiska-samhällsvetenskapliga området klargjort att de inte finansierar forskarutbildning. Det
har slagit hårt mot temautbildningarna. Därutöver beklagades vid platsbesöken specifikt nedläggningen av Forskningsrådsnämnden (FRN), som genom
åren finansierat mycket forskning vid tema.
Tabell 2: Forskarstuderandes försörjning. I extern finansiering ingår även egen finansiering
Miljö

Intern

Extern

Blandad

Totalt

Centrum för tillämpad etik

0

1

1

2

Språk och kultur i Europa

11

3

0

14

Tema Barn

3

11

0

14

Tema Etnicitet

10

7

0

17

Tema Genus

6

4

2

12

Tema Hälsa och samhälle

10

5

0

15

Tema Kommunikation

4

11

0

15

Tema Kultur och samhälle

8

6

3

17

Tema Mat, kultur, medicin

4

0

0

4

Tema Teknik och social förändring

5

16

0

21

Tema Vatten i natur och samhälle

9

7

0

16

Tema Äldre och åldrande

2

6

0

8

72

77

6

155

Totalt
Källa: Självvärderingarna

Som framgår av tabell 2 är fördelningen extern- och internfinansierade doktorander sammantaget jämn. Men de olika utvärderade miljöernas framgång
i arbetet att söka externa forskningspengar är mycket skiftande. Vi har mött
olika inställning till externa medel bland professorerna. Somliga framstår som
synnerligen aktiva och är bevisligen mycket framgångsrika i den delen av arbetet, medan andra mest förefaller beklaga tingens ordning.
Som vi har förstått universitetsledningens framtidsvisioner blir professorers förmåga att dra in externa pengar en viktig urvalsprincip vid anställning
i framtiden. En uttalad policy från rektor, i enlighet med rådande finansieringstrend, är också att skapa starka forskningsmiljöer över fakultetsgränserna
för att öka konkurrenskraften. Det är en utveckling vi tycker låter mycket intressant, dessutom helt i linje med den ursprungliga tematanken vad beträffar
vetenskaplig bredd.
Bedömargruppen anser att i rådande forskningsfinansieringsklimat är externa medel en förutsättning för volym i verksamheten. Mycket energi bör därför läggas på att söka externa medel, liksom att föra över sådana färdigheter till
de forskarstuderande. Detta motsäger dock inte det vi påpekat ovan, nämligen
att fakultetens basfinansiering generellt sett är alltför låg. Det är inte försvarligt
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att hålla igång samtliga utvärderade forskningsmiljöer, varav en del står och
faller med externa anslag. Det får negativa konsekvenser för kvaliteten. Bland
annat försvåras den antagningsmodell i kullar som tillämpas i miljöerna, och
som beskrivs utförligare nedan.

Forskarutbildningens processer och resultat
När det gäller forskarutbildningens processer har vi fått ett mycket gott intryck. Tema var pionjärer i Sverige när det gällde forskarskoleformen på det
humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet. Modellen har tjänat som förebild
för många utbildningsanordnare. Vi går nedan igenom våra intryck av de olika
beståndsdelarna i den s.k. temamodellen. Modellen används, med smärre variationer, av samtliga utvärderade utbildningar.
Rekryteringen till forskarutbildningen har länge varit fördömligt öppen,
genom utlysning nationellt och internationellt. Här är det snarast så att andra
lärosäten långsamt kommit ikapp Linköpings universitet som var föregångare. Man tillämpar en samlad antagning i kullar, vilket har fungerat utmärkt
enligt vår mening. Detta antagningssätt underlättar socialiseringen, ger ett
bättre kursutbud och större underlag för seminarieverksamhet. Det lägger
grunden för ett tvärvetenskapligt utbyte. Vi har dock förstått att den osäkra
finansieringssituationen innebär ett hot mot denna typ av antagning, vilket vi
beklagar. Flertalet forskarstuderande ges anställning som doktorand. Vi anser
att de forskarstuderande ska erbjudas lika villkor och att de miljöer som fortfarande har utbildningsbidrag ska överge denna finansieringsform.
Att forskarutbildningen är attraktiv visas genom det höga söktrycket till
de utlysta platserna. Rekryteringen är i första hand nationell och sker i flera
av miljöerna i mycket hård konkurrens, i vissa fall mer än tjugo sökande per
plats. En del teman har specificerade ämnen som förkunskapskrav, men de
flesta har inte det. Det står endast angivet att förkunskaperna ska vara i ett för
utbildningen relevant ämne. Det finns således en öppenhet för olika ämnesbakgrund i miljöerna. I den särskilda behörigheten har en del miljöer utökat
förkunskapskraven till 80 poäng.
Forskarutbildningen inleds som regel med en samlad kursperiod som ska ge
de forskarstuderande en gemensam kunskapsbas. Denna byggs sedan på med
kurser och studier med tydligare anknytning till respektive forskarstuderandes projekt. Kursdelen utgör 60 till 80 poäng av utbildningen varav minst 20
poäng är obligatorisk läsning för alla inom temat. Ofta tillkommer ett paket
om 20 poäng som är obligatorisk för ett deltema. Vi anser att 60 poäng är en
lagom omfattning på kursdelen.
I temamodellen ingår ett flertal kontrollstationer för avhandlingsarbetet.
Som minst tillämpas ett 60-procentseminarium respektive ett slutseminarium
då texter ventileras och bedöms av en bedömningspanel och en extern opponent. Flera miljöer har ytterligare några formaliserade kontrollstationer. Detta
system är mycket ambitiöst och på många sätt föredömligt. Det är en kva-
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litetssäkringsmodell som säkert är krävande och kostsam, men vars effekter
tycks mycket goda. Vi hörde nästan uteslutande positiva omdömen om handledningen från doktoranderna. Vi vill i det sammanhanget framhålla att de
utvärderade miljöerna idag inrymmer en imponerande vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Förutom att de forskarstuderande har minst en biträdande
handledare förefaller det som om de seniora forskarna i respektive miljö tar
ett stort kollektivt ansvar för kvaliteten i forskningen.
Temas forskarskolemodell har också stått för ett strukturerat och sammanhållet kurspaket i forskarutbildningen, något som tidigare varit mindre vanligt i humanistisk-samhällsvetenskapliga miljöer. Vi hörde vid platsbesöken
många positiva synpunkter från de forskarstuderande om kurserna, och då
inte minst om samläsningen i kullar. Det anses bland annat vara en stor fördel att kunna diskutera svårare teoretisk litteratur inom gruppen. De olika
ämnesbakgrunderna innebär också tillfällen till utbyte av olika perspektiv
vid kursläsningen vilket bidrar till en bred vetenskaplig skolning. Vi hörde
dock i vissa miljöer att kursutbudet håller på att försämras, i takt med att den
samlade antagningen minskat. Fler kurser läses av ekonomiska skäl som individuella, icke undervisade, inläsningskurser. Det finns, enligt vår mening,
stora möjligheter till ”miljögemensamma”, eller fakultetsgemensamma kurser,
vilket kunde ge både ekonomiska stordriftsfördelar och intressanta tvärvetenskapliga diskussioner.
En viktig del av en forskningsmiljö är seminarieverksamheten. Enligt vår
bedömning finns det generellt sett en tätt förekommande och välfungerande
seminarieverksamhet i miljöerna. En del miljöer har till och med veckovisa
seminarier. I flera miljöer medverkar även de seniora forskarna vilket är utmärkt. De större temana har ett flertal seminarier knutna till respektive inriktning eller deltema. Här ges goda möjligheter till brett vetenskapligt utbyte,
något som tillvaratas i varierande utsträckning i de olika miljöerna. Vi har
med glädje noterat att några av de utvärderade miljöerna öronmärker medel
för konferensdeltagande och andra internationella kontakter. Samtidigt har vi
uppfattat att det kan råda stora skillnader mellan de olika miljöerna vad gäller
doktorandernas möjligheter att disponera driftsmedel för inte bara resor utan
bokinköp och andra expenser, samt att det tycks råda stora skillnader vad gäller möjligheten till tryckningsbidrag för avhandlingen. Det bör vara en uppgift
för fakulteten att verka för likvärdiga villkor för alla doktorander.
Om närvaron vid seminarier och möten verkar god, fick vi samtidigt indikationer på att den vardagliga närvaron i miljön inte alltid är så frekvent. När
det inte är formella träffar synes många välja att förlägga sitt arbete på annat
håll. Vi hörde synpunkter att det ibland påverkar forskningsmiljön negativt.
Bedömargruppens åsikt är att närvaron även bör ge utrymme för informell
samvaro.
Institutionstjänstgöring är en viktig del av de forskarstuderandes professionsutveckling, i synnerhet för dem som tänker sig en akademisk karriär.
Möjligheten att få undervisa, och den högskolepedagogiska utbildning som
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är ett krav för detta, anser de forskarstuderande också är mycket värdefull och
meriterande. Vårt intryck är att möjligheterna till undervisning varierar kraftigt mellan de olika miljöerna, vilket beror på olika stark koppling till grundutbildningen. Vissa teman har inte någon motsvarighet i grundutbildningen
vilket gör det svårt att få undervisning. Det kan till och med variera inom olika
miljöer, beroende på vilken vetenskaplig inriktning doktoranden har. Vid flera
teman nämndes orättvisor i form av oklara principer för tillgodoräknande av
undervisning. Det kompliceras i en del fall också av att undervisning bedrivs
på utbildningar med olika s.k. prislapp. Det borde enligt vår uppfattning inte
vara en omöjlig uppgift att utverka schabloner för tillgodoräknande av undervisning och annan tjänstgöring.
Flera av de utvärderade miljöerna åtnjuter ett mycket gott internationellt
rykte. Det förefaller som om några av dem har ett klart bättre nationellt och
internationellt samarbete än lokalt. Vi menar att relationerna mellan de olika
temana/miljöerna kan förbättras.
När det gäller samverkan med det omgivande samhället har vi fått ett relativt gott intryck. Inte minst gäller det miljöerna vid Campus Norrköping
som förefaller ha mycket goda kontakter med ett flertal lokala myndigheter,
företag och andra organisationer.
Resultaten i forskarutbildningen, i form av producerade doktorer och avhandlingar, är fullt tillfredsställande. Studietiden är acceptabel. Avhandlingarna är både monografier och sammanläggningsavhandlingar. Båda publiceringsformerna kan finnas även inom samma tema/miljö.
Trots att uppföljningar visat att temadoktorerna inte har haft svårare att
få kvalificerade arbeten än andra doktorer noterade vi en viss oro angående
deras status i den akademiska världen. Det är givetvis en oro att ta på allvar,
och den tycks ha funnits där sedan begynnelsen, men vi ser inga skäl utifrån
resultaten i den här utvärderingen att anta att temadoktorer skulle ha sämre
förutsättningar än andra nydisputerade att få jobb.

Magisterkurserna
Fem av de utvärderade miljöerna bedriver kurser som leder till magisterexamen
i respektive tema. Av dessa mötte vi studenter från fyra av miljöerna vid platsbesöken. De flesta magisterutbildningarna drivs i liten skala, ursprungligen
som ett av flera sätt att knyta ihop forskningen och forskarutbildningen med
grundutbildningen. Av de utvärderade miljöerna är det endast centrum för
tillämpad etik som har en större magisterutbildning än forskarutbildning.
Magisterutbildningarna ges främst på engelska, i form av både ett- och tvååriga utbildningar. Rekryteringen är global och många av studenterna kommer från Afrika och Asien. Studenterna lockas givetvis av de ännu avgiftsfria
studierna vid svenska universitet, men också av Linköpings universitets goda
rykte och den tvärvetenskapliga profilen, hörde vi vid platsbesöken. Idag går
magisterutbildningen generellt med kraftig förlust. Utländska studenter har
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mött praktiska problem med bland annat visering vilket medfört ett antal
tidiga avhopp från kurserna. Vi anser också att universitetet centralt och studentkåren kunde göra mer för att integrera studenterna i campusmiljön, t.ex.
genom att informera om sociala aktiviteter på engelska.
Vid platsbesöken framkom många positiva synpunkter på undervisning och
handledning. Studenterna menade att lärarna var lätta att nå och att de erbjöd
mycket kompetent vägledning. Beträffande innehållet i utbildningen önskade
sig studenterna mer fältarbete, studiebesök och möjlighet att göra praktik. En
vanlig synpunkt var att kursinnehållet var alltför teoretiskt. Ett önskemål som
kom fram var möjligheten att samläsa kurser med andra magisterstudenter.
En annan kritisk synpunkt rör infrastrukturen. Såväl lärare som studenter
efterlyste samlingsplatser för studenterna. Idag saknas i flera miljöer en fast
punkt för studenterna där de kan träffas. Bedömargruppen anser att det är
anmärkningsvärt att inte alla studenter vid en och samma institution har tillgång till en likvärdig infrastruktur.
Det är viktigt att magisterutbildningarna knyts till respektive miljös övriga
verksamhet. De miljöer som lyckats bäst i det avseendet har givit studenterna
unika möjligheter att närma sig ett tvärvetenskapligt område. I de miljöer som
inte lyckats bra på denna punkt är den forskning som bedrivs utöver handledarens i stort sett okänd för studenterna.
Kurserna har så här långt haft en svag genomströmning, vilket ytterligare
har försämrat ekonomin. En förklaring är att många utländska studenter väljer
att göra fältarbetet hemma och därefter inte kommer tillbaka till Sverige och
avslutar kursen, vilket medför förlorade inkomster för utbildningsanordnarna.
Vi anser att det behövs nya former för fältarbete/examensarbete, exempelvis
genom att man knyter an till pågående forskning vid respektive miljö.

Sammanfattande intryck
Vi är imponerade av de kvalitetssäkringsmekanismer som finns runt avhandlingsskrivandet, de s.k. kontrollstationerna, som kännetecknar alla miljöer. En
annan styrka har varit den samlade antagningen i form av kullar. Utvärderingen har också visat att handledning, seminarieverksamhet och kursutbud
fungerar mycket bra. Ett problem som hänger samman med den ursprungliga temamodellen är den ibland bristande kopplingen till grundutbildningen.
Möjligheterna till pedagogisk meritering för doktoranderna skiftar.
Vi är inte övertygade om nuvarande organisations förtjänster, inte heller av
fakultetens fördelningsprinciper. En svag ekonomisk bas urholkar enligt vår
mening den ursprungliga temamodellen, t.ex. upprätthållandet av en samlad
antagning. Vi efterlyser långsiktiga strategiska prioriteringar för verksamheten. Antingen måste miljöerna tillföras medel eller så bör några av dem avvecklas.
Vidare anser vi att de forskarstuderande ska ges liknande möjligheter till
professionsutveckling, t.ex. genom undervisning i grundutbildningen, samt
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att samma principer för tillgodoräknande ska gälla oavsett var undervisningen
bedrivs. Dessutom anser vi att forskningsmiljöernas strategi för professionsutveckling bör innehålla mer än pedagogisk verksamhet.
Vi vill ge utbildningsanordnarna en eloge för satsningen på internationella
magisterutbildningar. Det är tydligt från våra möten med studenterna att utbildningarna är mycket uppskattade och värdefulla för deras vidare karriär.
Den här formen av utbildningar ökar dessutom universitetets internationella
perspektiv. Vår rekommendation är att söka synergieffekter i utbildningarna,
bland annat för att kunna driva dem med bättre ekonomiska förutsättningar.
Det är nödvändigt att finna nya former för examensarbetena som gör det möjligt för flera studenter att fullgöra utbildningen.
Vårt sammantagna intryck av de utvärderade utbildningarna är gott. Sett
ur ett nordiskt perspektiv är det enligt vår mening värdefullt att ha erfarenheter av ett tydligt alternativ till traditionell disciplinbaserad magister- och
forskarutbildning. Samtidigt är det uppenbart att temamodellens grundidéer
riskerar att långsamt försvinna och ersättas med andra organisationsformer.
Vi tycker att det är viktigt och angeläget att den problembaserade, tematiska
profilen tillvaratas oavsett organisationsförändringar.
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Centrum för tillämpad etik
Basfakta
Lärare vt 2006: 2 kvinnor, 6 män
varav:
Professorer: 3 män
Docentkompetenta lektorer: 0
Övriga disputerade lärare: 1 man
Övriga lärare: 2 kv, 2 män
Forskarassistenter: 0
Forskarstuderande: 1 kvinna, 1 man
Antal examinerade i
forskarutbildningen 2004–2005: 0

Helårsstudenter på magisternivå 2004: 11
2005: 16
HÅP/HÅS magisternivå 2004: 73 %
2005: 100 %
Antal examinerade magisteruppsatser 2004: 6
2005: 12

Miljöns ramar
Under 1994 diskuterade etikintresserade lärare och forskare vid Linköpings
universitet möjligheter att samordna den verksamhet med inriktning mot etik
som förekom vid olika delar av universitetet. Diskussionerna ledde till att centrum för tillämpad etik (CTE) inrättades i slutet av året. Etikcentrum fick
två uppgifter: (1) att initiera, samordna och bedriva forskning inom området
tillämpad etik, och (2) att bedriva utbildning, rådgivning och seminarieverksamhet i tillämpad etik inom och utom Linköpings universitet. Sedan 2002
är tillämpad etik ett forskarutbildningsämne vid fakulteten.
Vid CTE studeras etiska problem inom olika sektorer av samhället, såsom
vård, politik, teknik och forskning. Kärnan i forskningsmiljön utgörs av ämnena praktisk filosofi och etik inom religionsvetenskap. Inriktningen speglas
i ett flertal forskningsprojekt inom området tillämpad etik såsom dataetik,
djuretik, bioetik, forskningsetik, yrkesetik, teorier om global rättvisa samt
politik. Vi uppfattade att CTE är en väl fungerande, levande forskningsmiljö,
väl känd för sin forskning. Trots att CTE ännu inte realiserat alla mål man
ställde upp initialt har vi stor respekt för vad man hittills uppnått med de förutsättningar som stått till buds. Centrumet är mer tvärvetenskapligt än vad
som är vanligt inom t.ex. praktisk filosofi och har därigenom en stor flexibilitet. Man har på ett framgångsrikt sätt problematiserat olika dilemman och
problem i samhället.
Under platsbesöket gav centrumledningen uttryck för att vissa andra delar
av universitetet vill överta de etiska frågorna själva. Om detta sker faller den
ursprungliga tanken med centrumet och dess ekonomi undergrävs. Detta dilemma pekar på ett handlingsbehov från fakultets- och universitetsledningarna.
Organisatoriskt hör CTE till institutionen för religion och kultur (IRK)
som utöver CTE innehåller ämnena filosofi, religionsvetenskap och socialantropologi. En styrelse är ansvarig för CTEs verksamhet. Prefekten för IRK
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är adjungerad till styrelsen. I denna ingår också en studeranderepresentant
utsedd av studentkåren (Stuff). Frågor om magister- och forskarutbildning
är delegerade till en särskild magister- och forskarutbildningsnämnd. Personalen är nöjd med den organisatoriska lösningen. Vi uppfattade att det är en
bra sammanhållning mellan personalen och en god kontakt mellan lärare och
studenter.
Från starten 1994 fram till 2004 har CTE fått ett årligt stöd från rektor och
fakulteter på 250 000 kr. Stödet drogs emellertid in år 2005 från alla utom
från filosofisk fakultet. Verksamheten finansierades därmed helt genom utbildningsuppdrag och externt finansierad forskning. För 2006 tar emellertid CTE
för första gången emot fakultetsanslag som omfattar ca 670 000 kr. Bedömargruppen menar att för att det ska vara möjligt att bedriva forskarutbildning vid
CTE måste fakultetsmedel och extern finansiering vara av sådan omfattning
att en lämplig storlek på en doktorandgrupp kan hållas.
CTE har arrangerat konferenser om bl.a. yrkesetik (2003) och forskningsetik (2004). Den senaste konferensen (2005) var Ethicomp, en internationell
konferens för IT och etik som hålls var 1½ år. I skriftserien Studier i tillämpad
etik (Studies in Applied Ethics) publiceras resultat från pågående forskning
och dokumenteras konferenser som CTE arrangerar. Hittills har nio volymer
utkommit.

Magisterutbildning
CTE ansvarar för etikutbildning inom flera utbildningsprogram vid universitetet. Man ansvarar också för en fristående kurs, Etik 1, 10 poäng och en sommarkurs, Etik, 5 poäng.
Vid CTE finns två parallella magisterutbildningar: Erasmus Mundus Master in Applied Ethics, 40 poäng och det nordiska programmet Master of Arts
in Applied Ethics, 40 poäng. De kurser som erbjuds i Linköping är desamma
för de två programmen. Den avgörande skillnaden är att studenterna inom
Erasmus Mundus-programmet är mobila och ska läsa kurser vid partnerinstitutionerna (etikinstitutioner i Utrecht och Trondheim), medan studenterna
inom det andra programmet kan läsa kurserna i Linköping (och i Trondheim).
Den nordiska magisterkursen startade hösttterminen 2001 med en ämnesinriktning som omfattade socialetik, IT-etik och bioetik – ett år senare tillkom
affärsetik.
I oktober 2004 ansökte CTE tillsammans med Ethics Institute vid universitetet i Utrecht och Programmet för anvendt etikk vid NTNU i Trondheim
(med CTE som koordinator) hos EU-kommissionen om att bli utvalt till ett
Erasmus Mundus-program. Dessa tre institutioner bildade ett konsortium.
Ansökan bifölls i januari 2005 för en period om fem år. Alla tre partneruniversiteten erbjuder kurser inom programmet och det ställs mobilitetskrav på
studenterna.
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Erasmus Mundus-anslaget från EU går till största delen till stipendier för
studenter och till stipendier för s.k. scholars, som är framstående lärare/forskare som genom dessa stipendier kan befinna sig upp till tre månader vid någon av konsortiets institutioner. Scholars utgör därmed en viktig resurs för
undervisning och handledning. Konsortiet får 15 000 euro/år i s.k. flat rate
(enhetsanslag) som de medverkande universitetsinstitutionerna får dela på.
Trots anslaget är de ekonomiska förutsättningarna att bedriva utbildningen
mycket svaga och den går med ett klart underskott. Vid CTE anser man att
det är bekymmersamt att medlen inte ger möjligheter att bedriva den högklassiga internationella magisterutbildning som man vill ge. Bedömargruppen menar att eftersom Erasmus Mundus-programmet är tidsbegränsat bör
en övergripande diskussion om fortsatt undervisning påbörjas.
De studenter som söker till magisterkurserna kommer från hela världen.
Många ansökningar kommer från Nigeria. Antalet sökande till den nordiska
magisterkursen har ökat från en per plats (2001) till drygt åtta per plats (2005).
Antalet sökande till Erasmus Mundus-programmet läsåret 2006/07 är 91 ansökningar från 27 länder till 26 platser. Prestationsgraden inom magisterutbildningarna är god och avhoppen få.
De första åren var ca hälften av studenterna svenskar, medan endast 1 av ca
25 studenter var svensk läsåret 2005/06. De flesta studenter har en grundutbildning med teologi eller filosofi som huvudämne men det finns även studenter
med grundutbildning i juridik, psykologi och statsvetenskap.
Könsfördelningen bland de studerande har varierat över åren. Läsåret
2003/04 var den jämn, medan 75 procent av studenterna var män läsåret
2004/05. Under innevarande läsår har andelen män minskat något till ca 65
procent.
Magisterutbildningen (Erasmus Mundus) inleds med en gemensam tredagars introduktionskurs i Linköping. Då deltar lärare från tre universitet (Linköping, Utrecht och Trondheim) och magisterstudenterna. Ca 2/3 av studenterna inom Erasmus Mundus-programmet lämnar Linköping för att ta kurser
i Utrecht eller Trondheim – för att sedan återkomma till Linköping senare i
programmet – medan de studenter som följer det nordiska programmet antingen läser i Linköping eller Trondheim.
För en 20-poängsuppsats (30 ECTS) avsätts ca 30 klocktimmar/uppsats för
lärarhandledning. Inom ramen för denna tid ligger också inledande föreläsningar och seminarier om uppsatsskrivning, formalia etc., mitterminseminarier och slutseminarier. Den studerande får handledning ca 2 tim var tredje
vecka. Bedömargruppen uppfattade vid platsbesöket att studenterna hoppades
att kraven och förväntningarna på hur uppsatserna ska utformas skulle bli tydligare, men också att de i stort sett trivdes bra med sin utbildning. De känner
att de hör till institutionen och är välkomna.
Forskningsanknytning i magisterutbildningen sker på flera sätt. Studenterna deltar i det högre seminariet i tillämpad etik. Under vårterminen, när
studenterna arbetar med sina uppsatser, anordnas en särskild seminarieserie
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för magisterstudenterna. Dessutom kan studenterna delta i de vetenskapliga
konferenser som anordnas. Genom att delta i en vetenskaplig konferens får
studenterna bl.a. kunskap om hur vetenskapliga uppsatser och artiklar utformas, hur en presentation kan göras och vad som kännetecknar en kritisk vetenskaplig diskussion.
Inom Erasmus Mundus-kursen tillämpas ett system med s.k. ”co-teachers”,
dvs. medlärare. Det innebär att det för varje kurs finns en medlärare vid partnerinstitutionerna. I slutexaminationen av en kurs sker bedömningen av studenternas examinationsuppgifter i dialog med dessa medlärare.
CTE har inte gjort någon systematisk uppföljning av de examinerade magisterstudenterna. Man har dock fått uppfattningen att de flesta studenterna
antingen söker sig vidare till andra magisterprogram, i många fall i Storbritannien, USA eller Kanada, eller till forskarutbildning. Av de magisterstudenter
som examinerades åren 2001–2003 har flera gått vidare till forskarutbildning
(en i tillämpad etik, en i identitet och pluralism och en i livsvetenskaper vid
Linköpings universitet, en i filosofi i Stockholms universitet, en i dataetik
vid deMontfort University, Storbritannien). På grund av att CTE saknar fakultetsresurser för forskarutbildning kan inte de färdiga magisterstudenterna
erbjudas någon fortsättning vid CTE. Vid platsbesöket framkom att magisterstudenterna önskade att det hade funnits möjlighet att få fortsätta på forskarutbildningen i Linköping.
Bedömargruppen har fått intryck av att magisterkurserna är både omfattande och framgångsrika.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen i tillämpad etik syftar till att den studerande ska förvärva
fördjupade kunskaper om tillämpad etik, etisk teori och något etiskt tillämpningsområde. Dessutom ska den studerande förvärva kunskaper i vetenskapsteori och i vetenskaplig metod inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga
området samt bedriva egen vetenskaplig forskning.
Det finns i nuläget två forskarstuderande antagna till forskarutbildningen i
tillämpad etik. Den ena genomför sin forskarutbildning med anknytning till
Centre for Research in Economic Crime vid Linköpings universitet. Den andre forskarstuderande har som mål att uppnå licentiatexamen och finansieras
med externa medel. De har bakgrund i religionsvetenskap och etik respektive
filosofi och tillämpad etik. Ännu har ingen forskarstuderande disputerat vid
CTE.
Bedömargruppen ställer sig undrande till det förhållande att man har ett
forskarutbildningsämne sedan 2002 med i praktiken bara en doktorand. Vi
efterlyser ett större fakultetsansvar, särskilt som CTE är framgångsrika med
t.ex. bra magisterutbildningar och utmärkt samhällsrelevant forskning.
Både magisterstudenter och doktorander deltar i det högre seminariet i til�lämpad etik (Ethics, Society and Life Sciences). De deltar också i de konferen-
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ser som CTE anordnar. De forskarstuderande uppmuntras också att delta i
nationella och internationella konferenser som anknyter till deras forskningsinriktning. Bristande ekonomiska resurser sätter dock en gräns för konferensdeltagande till ca en konferens vartannat år. Vi menar att CTE bör kunna söka
medel så att de forskarstuderande kan delta i fler konferenser.

Samlade intryck och rekommendationer
CTE har framgångsrikt producerat god forskning och ny kunskap och är
en miljö där studenter, doktorander, lärare och övrig personal verkar trivas.
CTE har också lyckats mycket väl med sina magisterprogram och har lockat
studenter från många länder. Beträffande programmens omfattning vill dock
bedömargruppen uppmärksamma problemet med att antalet lärare tycks vara
för få för dessa stora program. På sikt är ett sådant förhållande olyckligt och
kan generera personalproblem. Vi menar också att diskussioner om framtiden
för Erasmus Mundus-programmet och även det nordiska magisterprogrammet bör starta i god tid innan EU-finansieringen går mot sitt slut. Visioner för
framtiden kan tas fram redan nu, och t.ex. innehålla tankar kring en tvåårig
magisterutbildning.
De frågeställningar som studeras inom tillämpad etik bör vara forskningsmässigt attraktiva för forskarstuderande men vi uppfattade att det i praktiken
saknas medel för att bedriva en forskarutbildning vid CTE. Bedömargruppen rekommenderar fakultetsledningen och institutionsledningen att göra de
organisatoriska förändringar och ge de ekonomiska förutsättningar som krävs
för att a) säkra en god samverkan med närliggande vetenskapliga miljöer som
filosofi och religion och b) säkra utbildningen i tillämpad etik.

41

Forskarskolan Språk och kultur i Europa
Basfakta
Lärare vt 2006: 5 kvinnor, 6 män
varav:
Professorer: 1 kvinna, 4 män
Docentkompetenta lektorer: 1 man
Övriga disputerade lärare: 4 kvinnor, 1 man
Forskarassistenter: 0
Forskarstuderande: 9 kvinnor, 5 män
Antal examinerade i forskarutbildningen 2004–2005: 3 kvinnor

Miljöns ramar
Forskarskolan Språk och kultur i Europa startades i januari 2000. Den skapades för att ge en tvär- och mångvetenskaplig forskningspåbyggnad till grundutbildningen vid institutionen för språk och kultur dit forskarskolan hör. Institutionen medverkar med kurser i flera utbildningsprogram vid universitetets
olika fakulteter. Anknytningen till grundutbildningen framhålls som viktig
och forskarskolans lärare medverkar framför allt på D-nivån.
Forskarskolan strävar efter att, med utgångspunkt i språkliga processer och
produkter, vara ett tvärvetenskapligt forum för lingvistik och litterär forskning med kulturanalytiskt grundperspektiv. I dag finns fem profilområden
som är resultatet av en diskussion om forskarskolans inriktning: interaktionell
lingvistik, intertextualitet, översättning, topolingvistik och kulturell stilistik.
Examen från forskarutbildningen leder till en doktorsexamen i språk- och
kulturforskning.
Det finns flera kopplingar till annan forskning och forskarutbildning vid
Linköpings universitet. Bland annat har en av professorerna nyligen flyttat
över sin verksamhet från tema Kommunikation. Han har tagit med sig två av
sina doktorander, medan andra finns kvar i vid tema Kommunikation och ett
fortsatt samarbete är därför naturligt. Tillsammans med delar av verksamheten vid tema Barn och tema Kommunikation utgör profilområdet interaktionell lingvistik en del av forskningsmiljön Samtalsforskning som Linköpings
universitet valt ut för att konkurrera om stödet till starka forskningsmiljöer
från Vetenskapsrådet.
Forskarskolan leds av en föreståndare. Denne ingår som proprefekt i ledningen för institutionen för språk och kultur, som i övrigt leds av prefekt
och institutionsstyrelse. Utifrån de ramar som institution och fakultet sätter
upp, fattar föreståndaren beslut om ekonomi och inriktning för forskarskolans
verksamhet. Det tycks finnas en väl fungerande dialog mellan doktorander,
lärarkolleger och forskarskolans ledning. Ett viktigt stöd finns i en forsk-
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ningskoordinator och institutionens ekonomiansvarige. Även relationerna till
institutionen, fakulteten och universitetets centrala förvaltning är viktiga och
förefaller fungera. Forskarskolans företrädare framhåller betydelsen av de goda
relationerna till institutionen, både nu och i samband med att forskarskolan
startades.
Ekonomin verkar god och forskarskolans ledning ger uttryck för en strategi
och medvetenhet om betydelsen av planering. Fakultetsanslagets periodicering över treårsperioder kompletteras med forskarskolans egen ekonomiska
planering som har ett längre tidsperspektiv på fem år. Målet har hittills varit
att bygga upp verksamheten, och forskarskolans ledning betonar betydelsen
av att nu konsolidera verksamheten. I samband med att allt fler disputerar
kan verksamheten nu sägas vara på väg in i en mogen fas. Det är tydligt att
forskarskolan varit en prioriterad verksamhet vid lärosätet och de relativt goda
förutsättningarna har även underlättat i kampen om extern finansiering.
De till forskarskolan hörande professurerna formulerades från början med
sikte på att skapa en tvärvetenskaplig miljö. Till följd av den bredd som finns
representerad i kollegiet och det, som det framstår, mycket goda samarbetsklimatet innehåller finns det många olika perspektiv på områdets frågeställningar samtidigt som det finns en vilja att mötas och skapa nytt. Miljön förefaller således ha kommit en bit på väg mot den integration av olika perspektiv
som kan sägas känneteckna en tvärvetenskaplig verksamhet.
Bland doktoranderna är kvinnorna i klar majoritet, medan bara en av professorerna är kvinna. Forskarskolan ger uttryck för en strategi att skapa balans
i alla lärargrupper och inte låta sig nöja med att det sannolikt växer bort, vilket
annars är en vanlig hållning. Strategin går ut på att ge dem som är anställda
på mellantjänster goda karriärmöjligheter, bland annat gällande handledning
och möjlighet till docentmeritering.

Forskarutbildning
Utöver den grundläggande behörigheten krävs 80 poäng i ett ämne med relevans för forskarskolan och för den egna inriktningen för att bli antagen. Dessutom rekommenderas i studieplanen för forskarskolans forskarutbildning att
den sökande har goda kunskaper i ett eller flera av de stora moderna språken
i Europa och att vederbörande har bred teoretisk kunskapsbakgrund. Vid antagningarna 1999/2000 och 2001 var det åtta respektive nio sökande per plats,
medan det 2005 var 25. Kvinnliga sökande är i klar majoritet. Antagningen
sker i huvudsak samlad i kullar men när forskarskolan får externa medel sker
även antagning av enstaka doktorander. Samtliga forskarstuderande i forskarskolan har doktorandanställning.
Kursdelen omfattar 60 poäng varav 20 poäng är obligatoriska kurser för
alla. Av de resterande är 20 poäng obligatoriska utifrån valt huvudämne och
huvudperspektiv enligt beslut i handledarkollegiet, och 20 poäng valfria som
bestäms av handledaren och den forskarstuderande tillsammans. Målet är att
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ge de forskarstuderande en tvärvetenskaplig förståelse och fördjupad ämneskompetens.
Det kursutbud som forskarskolan erbjuder är genomtänkt och spänner över
stora delar av forskarskolans område. Betoningen är dock på språk och litteratur och en breddning av kulturbegreppet skulle kunna vara befogad.
Alla forskarstuderande har både huvudhandledare och två biträdande handledare. Samtliga huvudhandledare är professorer vilka ansvarar för tre till fyra
forskarstuderande var. Omfattningen av det biträdande handledarskapet är
mer varierande, mellan en och sex doktorander per lärare. I en del fall är den
biträdande handledaren inte verksam vid forskarskolan. Det finns enligt bedömargruppens mening en god balans mellan antalet forskarstuderande och
handledargruppens storlek. Handledningen förefaller väl organiserad och anpassas till respektive doktorands behov när det gäller specialistkunskap som
saknas i de egna leden.
De forskarstuderande ger uttryck för att vara nöjda med handledningssituationen. De får den handledning de känner att de har behov av och i stort
sett när de önskar. Huvudhandledarna saknar formell handledarutbildning,
men är samtliga erfarna handledare efter att ha handlett flera doktorander
fram till disputation. Internt har de diskuterat behovet av en samtalsgrupp för
att utbyta erfarenheter. De lektorer som uttrycker vilja och behov av handledarutbildning får stöd till sådan inom ramen för satsningen på kompetensutveckling.
Interna forskarseminarier hålls en gång per vecka där även doktoranderna
deltar och förväntas presentera sin egen forskning regelbundet. Vid sidan av
det presenterar även lärarna pågående forskning. Två till tre gånger per termin ägnas seminarier åt planering där hela verksamhetens diskuteras och gås
igenom. Ett högre allmänt seminarium hålls sex gånger per termin. Till detta
bjuds såväl nationella som internationella forskare in. Andra seminarier har
eller håller på att etableras: samtalsanalys med tema Barn och tema Kommunikation, litteraturvetenskap med tema Kommunikation. Forskarskolan arrangerar och står också värd för workshopar och symposier.
De forskarstuderande ges tack vare den goda kontakten med grundutbildning även möjlighet att i flera fall fullgöra institutionstjänstgöring motsvarande 20 procent på grundutbildningen. Representation i institutionsstyrelsen
och andra universitetsorgan kan räknas in i institutionstjänstgöringen.
Den första delen av avhandlingsarbetet består av att, med utgångspunkt i
den avhandlingsskiss som utgjorde en del av underlaget för att bli antagen, och
som presenteras på ett forskarseminarium under det första halvåret, utveckla
en avhandlingsplan. Även den presenteras på ett forskarseminarium. Under
det fortsatta arbetet presenteras forskningen minst en gång på det högre seminariet och vid minst en konferens. Ett slutseminarium med extern opponent,
normalt en medlem i den tänkta betygsnämnden, hålls cirka ett halvår innan
disputationen. Alla hittills framlagda avhandlingar har varit monografier.
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Doktoranderna har utgjort en viktig part i det uppbyggnadsskede som forskarskolan befunnit sig i. De har aktivt kunnat påverka innehåll i seminarier
och workshopar. Bland annat har de bidragit till att tvärvetenskap fokuserats
under våren, dels i forskarseminariet, dels under en institutionsdag. De forskarstuderande har genom att genomföra en utvärdering av kursutbudet medverkat till en större tydlighet och konsekvens när det gäller kursbeskrivningar
och kursutvärderingar, trots ett visst motstånd i lärarkåren visavi detta.
Till och med april 2006 har bara fyra avhandlingar lagts fram inom ramen
för forskarskolan, skrivna av tre kvinnor och en man. Antalet är högst rimligt
med tanke på att forskarskolan funnits sedan 2000 och de flesta forskarstuderande har haft institutionstjänstgöring. Ett tiotal avhandlingar kommer enligt
planen att färdigställas fram till september 2007. Inga avbrott eller studieuppehåll har förekommit. Även om antalet är för litet för att det ännu ska gå
att säga något om studietiden ligger den omkring fyra år om hänsyn tas till
institutionstjänstgöring och tjänstledigheter. Antalet som disputerat är ännu
så litet att det är väl känt vart de tagit vägen. Tre av fyra har fått jobb inom
den akademiska världen.

Samlade intryck och rekommendationer
Forskarskolan Språk och kultur i Europa tar upp frågeställningar på ett intressant och attraktivt område och verksamheten har trots en relativ ungdom
kommit långt. Kollegiets kunskapsområden täcker stora delar av det som kan
förväntas av en enhet som ska sysselsätta sig med det vittomfattande området
språk och kultur i Europa. Kulturbegreppet förefaller dock närmast vara synonymt med dess uttryck i och koppling till litteraturen. En breddning vore
enligt bedömargruppen en förbättring. För bedömargruppen framstår det som
naturligt för Linköpings universitet att flytta ämnet litteraturvetenskap till
denna institution.
De forskarstuderande är delaktiga i det som sker, har goda möjligheter till
handledning och tillgång till ett bra kursutbud. Tvärvetenskapligheten nås via
de verksammas bakgrund i olika ämnen, via hur detta återspeglas i de diskussioner som förs i de livaktiga seminarierna samt via ett gemensamt kurspaket.
Bedömargruppen menar att ett sätt att utveckla miljön är att intensifiera de
delar som går på tvärs mellan de traditionella ämnena. De internationella inslagen är tydliga och viktiga för forskarutbildningen.
Det är en stor styrka att verksamheten vid forskarskolan är väl organiserad
och fungerar bra. Samtal med högt till tak, med respekt för avvikande åsikter
och en stor nyfikenhet präglar miljön. Det tvärvetenskapliga utvecklas genom
det kollegiala samspelet som sker där. Få saker är satta på pränt och det mesta
tycks ske i tyst överenskommelse. Vårt råd är att påbörja en formalisering så
att det finns något att falla tillbaka på i det fall oklarheter eller motsättningar
uppstår.
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Tema Barn
Basfakta
Lärare vt 2006: 7 kvinnor, 3 män

Helårsstudenter på magisternivå

varav:

2004: 13,75

Professorer: 3 kvinnor, 1 man

2005: 13,11

Docentkompetenta lektorer: 0

HÅP/HÅS på magisternivå

Övriga disputerade lärare: 2 kvinnor

2004: 42 %

Forskarassistenter: 7 kvinnor, 2 män

2005: 52 %

Forskarstuderande: vt 2006: 8 kvinnor, 6 män

Antal examinerade uppsatser/examensarbeten

Antal examinerade i forskarutbildningen 2004:
2 kvinnor

2004: 3
2005: 2

2005: 5 kvinnor

Miljöns ramar
Tema Barn startade år 1988. Under planeringsarbetet var en av målsättningarna att styra mot en tvärvetenskaplig forskning om barn och barndom. Syftet
var att åstadkomma en bred forskarutbildning med samhällelig relevans, ett
barntema som innehöll forskning om barn, barndom och barns livsvillkor, utsatta barn, barn med ”normal” utveckling och frågor kring familjepolitik och
välfärd ur ett komparativt historiskt och antropologiskt perspektiv.
Forskningen som nu bedrivs vid temat syftar till att öka kunskapen om
barndom och barns villkor både historiskt och i nutid. Enligt självvärderingen
innebär tema Barns uppdrag att utgöra en miljö för samhällsrelevant, tematiskt upplagd forskning om barn vilket också ska medföra ett tvärvetenskapligt perspektiv.
När det gäller temainriktningen fick bedömargruppen intrycket av att temat som helhet är snävt avgränsat och fokuserat. De inblandade disciplinerna
förhåller sig till varandra på ett fruktbart sätt och dialogen är givande. Vid
platsbesöket gavs dock uttryck för en viss kluvenhet i frågan om tvärvetenskapen, och olika personer hade olika uppfattning. Några menade att det krävs
starka disciplinanknytningar för att tvärvetenskapen ska bli nyskapande och
produktiv. Detta resonemang bygger på att ämnesdisciplinerna kompletterar
varandra så att barnperspektivet blir bredare samtidigt som disciplinerna finns
kvar. Samtidigt som breddningen då kommer till stånd skärps också de disciplinära ämnena. Andra menade att tvärvetenskapen innebär att de disciplinära kompetenserna blir osynliggjorda och de anställda och forskarstuderande
riskerar att i viss mån tappa sin disciplintillhörighet.
Tema Barn sorterar organisatoriskt under institutionen för tema. Vid temat
finns en temaansvarig som väljs av tema Barns temanämnd och en personalintendent som arbetar med personalfrågor. Bedömargruppen uppfattade att
ekonomin vid temat är oproblematisk även om det verkar bli svårare att finan-
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siera doktorander framgent. Nu antas kullar av forskarstuderande vart tredje
år i stället för vartannat år som tidigare.
Förutom fakultetsanslaget är temat beroende av externa medel för att kunna
anta en doktorandkull. Andelen externa intäkter har varierat. Elva av de nuvarande fjorton forskarstuderande är eller har varit externt finansierade. Temainstitutionen som helhet har dock drabbats av ekonomiska svårigheter och tema
Barn har fått föra över 1,4 miljoner kr till andra enheter inom institutionen.
Vid tema Barn är en majoritet av de anställda kvinnor, både bland lärarna
och bland de forskarstuderande. Det samma gäller för magisterstudenterna.
Man har dock strävat efter att försöka få en god balans bland de forskarstuderande. I de två senast antagna kullarna har man lyckats få en jämn könsfördelning.
Vid temat finns nio forskarassistenter och postdoktorsstipendiater varav
fyra på heltid. Bedömargruppen ser positivt på satsningen på postdoktorala
tjänster, särskilt i förhållande till internationaliseringen, då flera av de nydisputerade har eller har haft postdoktorsvistelser utomlands.

Magisterutbildning
Under år 2002 startades en internationell magisterkurs (master) på engelska,
tidigare har temat anordnat svenska magisterutbildningar, den senaste genomfördes under läsåren 2001/02. Kursen utarbetades i samband med regeringens
satsning på distansutbildning och merparten av undervisningen bedrivs online. Kursen går på helfart och omfattar ett läsår dvs. 40 poäng (motsvarande
60 ECTS). Söktrycket är stort och de studerande kommer från nästan hela
världen. Gruppen består huvudsakligen av kvinnor. Den första terminen består av fyra läskurser och den andra terminen ägnas åt uppsatsarbete som sker
under individuell handledning. Mot slutet av uppsatsarbetet ges ett antal undervisningstillfällen i Linköping där studenter, handledare och examinatorer
möts för att diskutera preliminära versioner av uppsatserna.
Genomströmningen är sammantaget låg. På läskurserna är genomströmningen tillfredsställande men på uppsatsdelen är den mycket låg. Endast åtta
studenter har fullgjort uppsatsdelen och nått fram till magisterexamen. Vid
temat har orsakerna till den låga genomströmningen analyserats. Ett skäl tycks
vara bristande kunskaper i engelska, varför man nu höjer antagningskraven i
språkkunskaper.
Bedömargruppen uppfattar att magisterkursens problem hör ihop med att
den bedrivs på distans. Uppsatsdelen verkar t.ex. vara för stor med tanke på
att den skrivs på distans. Visserligen innefattar kursen ett antal undervisningstillfällen i Linköping men bedömargruppen menar att de är alltför få. När det
gäller distansutbildning finns också en inneboende problematik i det förhållandet att det kan vara för lite gemensam undervisning och därmed också en
ickesocial form av undervisning där studenterna i hög grad läser för sig själva.
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Distansproblematiken är särskilt påtaglig när studenterna befinner sig i olika
delar av världen.
Bedömargruppen fick dock inte träffa några magisterstudenter vid platsbesöket. Mötet avbokades med hänsyn till att studenterna inte fanns i Linköping.
Bedömargruppen uppfattade viss oenighet om ifall det är en fördel att ha en
grundutbildning eller inte. Både de forskarstuderande och lärarna undervisar
och handleder uppsatsarbeten vid andra institutioner och utbildningsprogram
vid universitetet.

Forskarutbildning
Antagning till forskarutbildning har skett från 1988 med två års intervall i
grupper om 5–8 personer. Den senaste antagningen skedde 2003. Fortsättningsvis ska antagning ske med tre års intervall. Doktorandtjänsterna har
utlysts både på lokal och på nationell nivå. Antagningsproceduren har varit
relativt omfattande och både lärare och doktorander har varit engagerade på
olika sätt. Söktrycket har i genomsnitt varit tio sökande per tjänst och detta
har medfört höga intagningskrav. Särskild vikt har fästs vid kvaliteten på tidigare uppsatsarbeten.
De forskarstuderande vid temat har haft sin bakgrund i antropologi, etnologi, historia, litteratur- eller konstvetenskap, psykologi, pedagogik, sociologi,
språkämnen eller samhälls- och kulturanalys.
Forskarutbildningen vid tema Barn omfattar 80 poäng kurser och 80 poäng avhandlingsarbete. Det första året består av 35 poäng obligatoriska kurser
som är tänkt ge en introduktion till temats forskning, metoder och teoretiska
plattform. Dessutom ingår en mindre forskningsuppgift, ett miniprojekt om
5 poäng. Därefter förväntas studenten läsa ytterligare kurser upp till 80 poäng. Alla forskarstuderande genomgår minst en kurs i universitetspedagogik.
De forskarstuderande följer ofta kurser som går på andra institutioner eller på
andra universitet. Även om temat antar forskarstuderande i kullar består temainstitutionen av små enheter och en miljö eller kurs riskerar att bli för liten.
Därför menar bedömargruppen att det är positivt med samläsning.
Alla de 14 forskarstuderande har numera doktorandtjänst under hela sin
studietid. Hälften har institutionstjänstgöring på 20 procent och två på 10
procent. Som tidigare nämnts undervisar och handleder både de forskarstuderande och lärarna uppsatsarbeten vid andra institutioner och utbildningsprogram vid universitetet. Ibland kan det dock vara svårt för de forskarstuderande
att hitta lämpliga assistentuppgifter. Bedömargruppen vill poängtera vikten av
undervisningserfarenhet för de forskarstuderande, i synnerhet eftersom många
planerar en framtid inom den akademiska världen.
De forskarstuderande får en huvudhandledare under den första terminen
och längre fram i studierna utses ofta en bihandledare. Det innebär att de
flesta forskarstuderande har två handledare. Bihandledare kan komma från
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den forskarstuderandes egen grundutbildningsdisciplin. Bedömargruppen
stödjer tanken att bihandledaren ofta kommer från den forskarstuderandes
egen disciplin med hänsyn till deras eventuella framtid vid en disciplininstitution. Samtidigt får inte den egna ämnesdisciplinen bli så tongivande att
tvärvetenskapen riskerar att gå förlorad.
Vid tema Barn finns flera seminarieserier, exempelvis den temagemensamma
seminarieserie där de forskarstuderande lägger fram texter. Även gästföreläsare
bjuds in till denna serie. Det finns också andra seminarieserier som vänder
sig till olika undergrupper vid tema Barn. Dessa är uppbyggda kring några
doktorander och lärare. Det finns även ett informellt seminarium – ”Barnets
århundrade” – för dem med intresse av ett historiskt förändringsperspektiv.
Dessutom finns en grupp som ägnar sig åt metodologiska och analytiska diskussioner av empiriskt material, s.k. datasessioner. Ytterligare seminarieserier
finns vid temat som den s.k. soffagruppen, samtalsserien och klassikerserien.
De forskarstuderande framhöll att miljön är intellektuellt stimulerande även
utanför seminarierna. De framhöll också att samtalen och diskussionerna med
kollegorna utanför den egna disciplinen ger just den extra kryddan som följer
med en tvärvetenskaplig miljö.
Bedömargruppen uppfattar att tema Barn har ett bra nationellt och internationellt nätverk. Lärare och forskarstuderande har deltagit i, och varit med och
planerat, nordiska konferenser kring forskning om barndom och barnkultur.
Det är en målsättning vid temat att alla forskarstuderande ska få möjlighet
att göra minst en internationell konferens- eller utbytesresa under sin studietid. Nästan alla har också kunnat få delta i någon sådan. Det är dock inte så
vanligt att forskarstuderande läser kurser utomlands.
Genomströmningen av forskarstuderande är mycket god. 33 av 35 antagna
i de första sex kullarna har eller kommer att disputera inom stipulerad tid.
Endast 5 av de 50 som antogs mellan 1988 och 2003 har avbrutit sina forskarutbildningsstudier.
Både monografier och sammanläggningsavhandlingar förekommer vid temat. Monografierna har främst lagts fram inom traditionen barndomshistoria
och varit på svenska medan sammanläggningsavhandlingar är kopplade till
analys av samtalsdata i institutionella sammanhang och oftast skrivs på engelska. Sammanläggningsavhandlingarna innehåller som regel fyra artiklar. Vid
disputationen bör en eller två av dessa ha publicerats eller vara accepterade i
tidskrifter med s.k. peer review-system. Flera avhandlingar har publicerats i
modifierad form på bokförlag och en del används i undervisning.
Flera av temats doktorer har efter avhandlingen haft postdoktorsvistelser
utomlands eller är på väg till sådana. Sju doktorer har fått stipendier för sådan
vistelse i England, Australien eller USA. Tre doktorer från tema Barn har anställning utanför universitetsvärlden medan 27 har anställning som universitetslektorer: 22 vid Linköpings universitet (de flesta utanför tema Barn) och 5
vid andra universitet och högskolor. Bedömargruppen noterar viss oro hos de
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forskarstuderande att det ska vara svårt att få anställning vid andra universitet
och högskolor.

Samlade intryck och rekommendationer
Bedömargruppens intryck av tema Barn är att det är en välfungerande miljö.
Både de forskarstuderande och lärarna verkar i stort sett vara nöjda även om
lärarna uttrycker att de har en stor arbetsbelastning.
Bedömargruppen förutsätter att de brister i regelverket och rutinerna kring
forskarutbildningen som arbetet med självvärderingen visade nu kommer att
åtgärdas. Det gäller särskilt dokumentation av antagning, handledning och
examination.
En breddning av temats forskning och möjligheten att få fler vetenskapliga vinklar kan göra det ännu mer attraktivt. Med den snäva och fokuserade
tematik som utgör temats inriktning menar bedömargruppen att en lämplig
strategi kan vara att få in fler perspektiv.
De nydisputerade är efterfrågade i samhället utanför den akademiska världen men de allra flesta har anställning inom universitetsvärlden. Med hänsyn
till detta förhållande menar bedömargruppen att det borde vara självklart att
temat försöker ordna så att alla forskarstuderande som vill får möjlighet att
undervisa.
Det finns förbättringsmöjligheter för magisterutbildningen. Vi tror att om
man utöver de problem med utbildningen som man själv identifierat även arbetar med de problem som vi identifierat finns det möjligheter att utveckla och
förbättra denna. Bedömargruppen rekommenderar att tema Barn i detta fall
jämför sig med och hämtar idéer från andra magisterutbildningar som finns
vid Linköpings universitet.
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Tema Etnicitet
Basfakta
Lärare vt 2006: 1 kvinna, 5 män
varav:
Professorer: 1 kvinna, 2 män
Docentkompetenta lektorer: 1 man
Övriga disputerade lärare: 0
Forskarassistenter: 2 män
Forskarstuderande: 12 kvinnor, 5 män
Antal examinerade i forskarutbildningen
2004: 2 kvinnor
2005: 1 kvinna, 1 man
2006: 1 kvinna

Miljöns ramar
Tema Etnicitet (tema E) tillkom 1998/99. Etnicitet definieras i självvärderingen
som ”sociala relationer där uppfattade skillnader i fråga om kultur och härkomst sätts i centrum”. Det finns fyra forskningsinriktningar: (1) Migration,
(2) Nationalitet och transnationalitet, (3) Medborgarskap, välfärd och integration (med speciellt fokus på arbetsmarknads- och utbildningsforskning samt
på urbanforskning), (4) Etnisk och nationell konflikt och samlevnad. Lärarna
är ofta engagerade i flera av dessa områden.
Många olika ämnesdiscipliner är representerade inom miljön men för att
förstå etnicitetsfrågorna krävs, enligt självvärderingen, en integration av kunskap som måste sträcka sig över de traditionella disciplingränserna. Detta sker
genom att forskarna integrerar kunskap från olika discipliner kring gemensamma problem. Mötet mellan olika discipliner innebär också, enligt självvärderingen, ett vidgande av de disciplinära perspektiven. Temat har medvetet
försökt stärka en sådan utveckling genom seminarier och kurser.
Internationellt sett verkar utvecklingen inom etnicitetsområdet på sikt gå
mot en egen disciplin. Vid platsbesöket framkom att några tror på en sådan
utveckling i Sverige medan andra inte gör det.
Temat har fått en grundutbildningskurs (magister) godkänd av fakulteten, vilket gör etnicitet till ett undervisningsämne på grundutbildningsnivå.
Starten av denna grundutbildningskurs har dock skjutits på framtiden med
hänsyn till Bolognaprocessen. Internationell migration och etniska relationer
(IMER) i Malmö har landets enda fullständiga grundutbildning i etnicitet
och har varit betydelsefull för temats utveckling. Tema Etnicitet gör dock
Linköpings universitet till det enda lärosäte i Sverige som har forskarutbildning i etnicitet.
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Tema Etnicitet sorterar sedan den 1 januari 2006 under institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och är beläget vid Campus Norrköping. Inför
den senaste omorganisationen fick personalen rösta om vilken institution de
ville tillhöra. Trots att resultatet blev ISAK (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur) hamnade de på ISV. Bedömargruppen noterar viss
turbulens efter omorganisationen, men också optimism. Efter överföringen
till ISV har institutionsledningen inlett ett program för att förbättra integrationen på institutionen. Vid temat är förhoppningen att detta ska bidra till
en förbättring av tidigare oklarheter i ansvarsförhållanden och brist på information inom temat men också mellan temat och värdinstitutionen. Man har
också genomfört ett program med utvecklingssamtal med hela personalen
inklusive de forskarstuderande. Hittills har detta haft positiva effekter på den
psykosociala miljön.
Temats båda heltidsprofessorer har ett gemensamt övergripande ämnesansvar. Temanämnden fattar beslut i frågor som berör temat och som faller utanför institutionens eller universitetets ansvarsområde. I temanämnden finns
representanter för alla personalkategorier. Vid temat finns också ett lärarråd
där alla lärare ingår. Rådet diskuterar forskarutbildningsfrågor och ger kollegialt stöd om det behövs. Dessutom finns ett doktorandråd som diskuterar
de forskarstuderandes situation inom forskarutbildningen.
Temat har samarbete med IMER (internationell migration och etniska relationer) i Malmö och med CEIFO (centrum för forskning om internationell
migration och etniska relationer) i Stockholm. Sex av de sjutton forskarstuderande finansieras av dessa (fem av IMER och en av CEIFO) och verksamheten kan ses som en forskarskola. Bedömargruppen vill i det sammanhanget
framhålla vikten av tydliga avtal mellan IMER och tema Etnicitet. Det kan
finnas risk för att ansvarförhållandena är otydliga, vilket kan drabba de forskarstuderande. Temat har också samarbete med olika statliga myndigheter
som Sida, Migrationsverket, Integrationsverket, Kriminalvårdsverket, Myndigheten för skolutveckling och Folkhälsoinstitutet, men också med kommuner och regionala institutioner. Flera av dessa har bidragit till finansiering av
forskarstuderande. Det finns planer på att upprätta ett nationellt centrum för
etnicitet, migration, arbetsliv och integration tillsammans med Arbetslivsinstitutet, Integrationsverket och Migrationsverket. Dessutom har forskare sökt
och beviljats medel från forskningsråden. För närvarande har temat tre större
forskningsprojekt. Sammantaget har temat större externfinansiering än det
har fakultetsmedel.
Bedömargruppen framhåller att den ekonomiska situationen är mycket oroande då doktorandantagningen i princip avstannat. Denna situation är inte
hållbar i längden eftersom en stor del av verksamheten bärs upp av de forskarstuderande. Med hänsyn till de ambitioner och möjligheter som verkar finnas
för temat menar bedömargruppen att det är synnerligen beklagligt att den
ekonomiska situationen sätter stopp för utvecklingen.
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I lärarkåren finns en överrepresentation av män, endast en kvinna ingår i
denna. Bland de forskarstuderande är situationen den motsatta med en klar
överrepresentation av kvinnor. I undervisningen spelar etnisk jämställdhet,
diskriminering, rasism och relaterade ämnen samt genus och HBT-frågor en
central roll i temats inriktning. Några av de forskarstuderande har också ett
uttalat genus- eller HBT-perspektiv i sitt avhandlingsarbete. Temat har också
ett visst samarbete med tema Genus och flera forskarstuderande har gått kurser där.

Forskarutbildning
De sökande kommer från hela landet med bakgrund från alla vetenskapsområden. De flesta har dock sin bakgrund i humaniora eller samhällsvetenskap
med grundutbildning i t.ex. statsvetenskap, samhällsgeografi, ekonomi, pedagogik, antropologi, etnologi, historia, internationell migration och etniska
relationer eller samhälls- och kulturanalys. Temat har även sökande från utlandet och fyra forskarstuderande har hela eller delar av sin grundutbildning
från utlandet.
Kursdelen i forskarutbildningen består av 60 poäng varav 40 är obligatoriska. Av de 40 obligatoriska poängen kommer fyra poäng från aktivt deltagande i seminarier. I den första kursen, universitetsinformation (3 poäng), är
en inledande diskussion om tvärvetenskap en viktig del. Därefter följer kurser
i teori och metod samt vetenskapsteori. De forskarstuderande har också möjlighet att gå pedagogiska kurser. Dessa kurser tillgodoräknas som assistenttjänstgöring.
I princip har alla forskarstuderande en huvudhandledare vid temat. Bedömargruppen noterar den höga arbetsbelastningen för de två heltidsanställda
professorerna. De flesta forskarstuderande har också biträdande handledare
för att garantera specialkompetens och för att trygga kontakten med disciplinär forskning. De forskarstuderande från IMER och CEIFO har en eller flera
handledare på den institution de tillhör. En av professorerna vid temat är dock
examinator för dessa och har som uppgift att avgöra om avhandlingarna håller
tillräcklig kvalitet. För övrigt följer dessa forskarstuderande samma kursplan
som de andra vid tema Etnicitet. Temat har också haft flera permanenta gästprofessorer som varit tillgängliga för handledning. Vid platsbesöket framkom
att de flesta forskarstuderande verkar nöjda med handledningen och den tid
som avsätts för detta. Bedömargruppen noterar att en del forskarstuderande
pendlar från Malmö och Stockholm. Detta gör att närvaron inte alltid är så
stor och leder till att den kritiska massan krymper.
Temat har regelbunden seminarieverksamhet dit även externa personer
bjuds in. Bedömargruppen fann att de forskarstuderande verkar nöjda med
seminarieverksamheten, både när det gäller externa föreläsare och återkopplingen på de egna texter som diskuteras där.
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De individuella studieplanerna har enligt självvärderingen inte hanterats
tillfredsställande. Både lärare och forskarstuderande har riktat kritik mot
blanketten som utfärdas av fakulteten och den har nu ersatts med den som
Högskoleverket föreslår i Doktorandhandboken.
En majoritet av de forskarstuderande har studerat i fem år där 20 procent
har varit assistenttjänstgöring. Under de första tre åren har de forskarstuderande utbildningsbidrag plus assistenttjänstgöring och de två sista åren har
de en doktorandtjänst. De forskarstuderande från IMER och CEIFO gör sin
assistenttjänstgöring där. Assistenttjänstgöringen består framför allt av undervisning. Det är svårt att hitta assistenttjänstgöring för de forskarstuderande
så förmodligen kommer detta förhållande att ändras för kommande generationer.
Tema Etnicitet är verksamma i flera nätverk och har goda nationella och
internationella kontakter. Man har under de senare åren arrangerat flera konferenser varav en internationell. De forskarstuderande deltar i nationella och
internationella konferenser där de presenterar uppsatser, artiklar och föredrag.
De forskarstuderande får under studietiden 50 000 kr. var till resor, fältstudier
eller litteratur, vilket är utmärkt. Temat utgör också basen för ett nätverk för
transnationalitetsforskning.
Temat har samarbetsavtal med andra institutioner/universitet i Europa.
Både lärare och forskarstuderande kan därigenom vistas vid dessa institutioner/universitet. Temat är också medlem av ECPR (European Consortium
for Political Research) och flera forskarstuderande har deltagit i deras kurser.
Temat har samarbete med andra teman inom universitetet både när det gäller
grundutbildning och andra forskningsenheter. Samarbete finns både när det
gäller kurser, seminarier och forskning främst med tema Kultur och samhälle,
tema Äldre och åldrande och med tema Genus och ACSIS (Advanced Cultural
Studies Institute of Sweden).
De flesta avhandlingar som skrivs är monografier men nu är minst två sammanläggningsavhandlingar planerade. I en sammanläggningsavhandling ska
minst tre artiklar vara antagna för publicering i en erkänd vetenskaplig tidskrift. Temat har en egen publiceringsverksamhet i samarbete med Arbetslivsinstitutet i Norrköping genom serierna MERGE (större arbeten) och Themes
(arbetspapper) där de forskarstuderande kan publicera sig.
De forskarstuderande blir efter examen doktorer i etnicitet. Det finns en oro
bland de forskarstuderande över värdet av en sådan examen på arbetsmarknaden. Av de fem som hittills disputerat inom temat har fyra arbeten inom
den akademiska världen och en har arbete inom Polismyndigheten i Skåne.
Genomströmningen av forskarstuderande har varit god. Bedömargruppen noterar att de forskarstuderande i första hand verkar intresserade av arbete inom
högskolan.
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Samlade intryck och rekommendationer
Tema Etnicitet präglas av engagemang och ambitioner. Temat har ett mycket
stort och värdefullt nätverk och verkar fullfölja ”den tredje uppgiften” på ett
föredömligt sätt.
Bedömargruppen menar att samarbetet inom universitetet kan stärkas. Vi
har uppfattat att tema Etnicitet och tema Genus verkar ha ett gemensamt teoriintresse och vi vill framhålla att ett samarbete kan stärka båda miljöerna.
Båda miljöerna har perspektiv och kompetenser som skulle lämpa sig för exempelvis intersektionella analyser.
Den rådande ekonomiska situationen upplevs som ett hot mot hela miljön och verkar ge en känsla av utsatthet. Den har medfört att antagningen
av forskarstuderande nära nog har upphört. Med hänsyn till de ambitioner,
möjligheter och den forskningsmässiga attraktionskraft som temat har är det
förvånansvärt att ekonomin blivit ett sådant problem. Ett sätt att hantera situationen kan vara att förbättra den löpande ekonomihanteringen samt att
hålla tätare kontakter med ekonomiansvarig på institutionen.
När det gäller de forskarstuderande tycker vi att det är utmärkt med den
summa på 50 000 kr. per forskarstuderande som de har till sitt eget förfogande.
Vidare när det gäller ekonomiska frågor menar vi att det vore önskvärt att arbeta för att avveckla användandet av utbildningsbidrag.
Vi tycker också att avtalet mellan IMER och tema Etnicitet kan förtydligas.
I samband med detta är det lämpligt att informera och förtydliga för de forskarstuderande vad avtalet innebär, framför allt när det gäller närvaro. Eftersom flera av de forskarstuderande inte är närvarande i miljön särskilt ofta riskerar den kritiska massan som studerandegruppen utgör att undergrävas. Som
temat själv påpekat har de individuella studieplanerna inte hanterats korrekt.
Vi vill framhålla vikten av hanteringen i fortsättningen sker på lämpligt sätt.
Vårt intryck är att handledarna är hårt belastade, bland annat därför vill vi
också understryka vikten av att alla forskarstuderande också har biträdande
handledare.
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Tema Genus
Basfakta
Lärare vt 2006: 2 kvinnor, 2 män
varav:
Professorer: 1 kvinna, 2 män
Docentkompetenta lektorer: 0
Övriga disputerade lärare: 0
Forskarassistenter: 1 kvinna
Forskarstuderande: 10 kvinnor 2 män
Antal examinerade i forskarutbildningen 2004–2005: 1 kvinna

Miljöns ramar
Forskarutbildningen vid tema Genus (tema G) startade med antagning av doktorander 1999. Förutsättningen var ett politiskt beslut, den så kallade Thampropositionen (Prop. 1996/97:5), som avsåg att stärka svensk genusforskning
genom tvärvetenskaplig och temafokuserad forskning och forskarutbildning.
Som ett resultat av en intern utredning vid universitetet blev det beslutat att
temat skulle ha tre områden: Genus och ekonomisk förändring, Genus och
kultur samt Genus, kunskap, vetenskap (med en profilering mot teknik, medicin och biovetenskaper). Forskningen är fokuserad på betydelsen av genus
i kultur, samhälle, ekonomi, teknologi, medicin och kunskapsproduktion.
Maktperspektiv, identitetskonstruktion och intersektionalitet har sedan starten varit centrala perspektiv.
Till dessa inriktningar har nyligen lagts en professur i kritisk maskulinitetsforskning, vilket är en satsning genom rektors strategiska medel. Rekryteringen är nyligen avslutad och den har resulterat i att en internationellt välkänd maskulinitetsforskare blivit anställd. Professuren i genus och ekonomi
har varit vakant under ett par år men en ny professor tillträdde den 1 juli 2006.
Professuren kommer av ekonomiska skäl att delas med tema Teknik och social
förändring under det första året.
Tema Genus står inför stora förändringar och i självvärderingen beskrivs
nuläget som en övergångsperiod. Under en längre tid har temats verksamhet
tungt vilat på den temaansvariga professorn. Bedömargruppen vill framhäva
att hon har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete. I det sammanhanget är det
värt att nämna att tema Genus som helhet har utnyttjat möjligheterna till utveckling som den pågående utvärderingen utgör.
De organisatoriska förutsättningarna är följande: Temat leds av en temaansvarig, vars ansvar är delegerat av prefekten vid institutionen för tema. Administrativt ingår tema Teknik och social förändring och tema Genus i en
gemensam enhet som sedan år 2005 leds av en enhetschef, med ett enhetsråd
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som rådgivande organ. Enhetsrådet består av två lärare, två doktorander och
en representant för den teknisk-administrativa personalen. De temaansvariga
är adjungerade medlemmar. Enhetschefen har överordnat ansvar för budget
och personal medan den temaansvarige leder forskarutbildningen och forskningen och deltar i arbetet med budget och personal.
Vårt intryck är att temaledningen varit mycket framgångsrik i arbetet med
att skapa nationella och internationella nätverk inom det genusvetenskapliga
fältet. Bland annat kan nämnas en nordisk genusforskarskola, samarbete med
universitetet i Utrecht samt ett institut för tematisk genusvetenskap i samarbete med Örebro universitets centrum för feministiska samhällsstudier.
Ett gemensamt stort teoriintresse präglar temat och man försöker, som det
beskrivs, tänja på gränserna för hur god vetenskap ska se ut. Vid platsbesöket
skildrades verksamheten som inte bara tvärvetenskaplig och transdisciplinär
utan också som en ”postdisciplinär” disciplin. Discipliner tillhör moderniteten
och behöver enligt lärarna vid tema Genus utmanas och utvecklas.
Vi har uppfattningen att samarbetet inom universitetet kan stärkas. Även
andra teman har perspektiv och kompetenser som skulle lämpa sig för exempelvis intersektionella analyser, som tema Etnicitet. Det mesta samarbetet idag
sker med tema Teknik och social förändring. Vi hörde emellertid intressanta
planer på transdisciplinära samarbeten över flera vetenskapsområden, t.ex.
kropp och sexualitet som skulle kunna vara ett samarbete med medicinare
vid Linköpings universitet.
Ett genomgående tema vid platsbesöket, och i självvärderingen, är ekonomin. Tema Genus har sedan starten brottats med svag ekonomi och stora underskott, ända fram till i år. Temat har gått med underskott med tre miljoner
de senaste två åren. Det råder uppenbarligen en konflikt mellan temainstitutionens ledning och tema Genus angående tilldelningen av medel. Bedömargruppen kan konstatera att temat har varit relativt framgångsrikt, trots det
ekonomiska läget. Framför allt har doktorandernas försörjning kompletterats
med externa uppdrag av olika slag, främst inom ramen för institutionstjänstgöringen.
En viss optimism om den framtida ekonomin uttrycktes vid platsbesöket.
År 2007 kommer att visa ett visst överskott och det finns flera genomtänkta
strategier om framtida verksamhet. Det verkar som om tema Genus, i likhet
med flera andra utvärderade miljöer, kommer att mer få karaktären av forskningscentrum i framtiden, istället för forskarskola som det i hög grad varit
fram tills nu. Det innebär en övergång till en annan tjänstestruktur med flera
mellantjänster.
Som läget är nu drabbas även de forskarstuderande av den dåliga ekonomin,
även om deras lojalitet med temat och med den temaansvariga var påfallande.
Jämte den starka gemensamma identiteten och sammanhållningen finns en
upplevd utsatthet och känsla av omgivande hot.
Bedömargruppen är inte övertygad om att lösningen med en enhetschef är
den bästa. Ansvarsfördelningen i praktiken mellan temats professorer, enhets-
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chef och prefekt är långtifrån klar för oss. Den platta organisationen som omtalas av både forskarstuderande och lärare vid tema Genus torde främst syfta
på arbetsklimatet snarare än den formella organisationen.
Tema Genus har i skrivande stund inte någon magisterutbildning men det
finns långt framskridna planer på en masterutbildning i det ovan nämnda
samarbetet med Örebro universitet. Förhållandena till Forum för jämställdhet som ansvarar för grundutbildning i ämnet genusvetenskap beskrivs som
goda, bland annat har flera doktorander vid tema Genus möjlighet att undervisa där.

Forskarutbildningen
Forskarstuderande antas till någon av de inriktningar som beskrivits inledningsvis. Antalet sökande har varit mycket stort till de utlysningar av doktorandanställningar som gjorts. Utlysningarna har gjorts brett, i stora nationella
och lokala dagstidningar, liksom på olika e-postlistor och hemsidor. Utlysningarna 1999 och 2001 resulterade i 112 respektive 124 ansökningar till sex
platser vid respektive tillfälle. Inriktningen Genus/kultur har varit den mest
eftersökta. Urvalet har skett genom analys av allmän vetenskaplig kompetens,
tvärvetenskaplig kompetens och genuskompetens. Man har också eftersträvat
bredd vad beträffar disciplinbakgrund. Den dåliga ekonomin har medfört
stoppad antagning – under åren 2001 till 2005 antogs inga forskarstuderande
alls.
De forskarstuderande försörjs genom anställning som doktorand. Den psykosociala miljön upplevs som stimulerande men också stressande. Stressen är
både på gott och ont – det finns ett driv och en fart i miljön som är utvecklande
men som tidvis kan kännas betungande enligt doktoranderna. De ekonomiska
problemen och den oklara ansvarsstrukturen kan också, är vårt intryck, bidra
till en ökad press på doktoranderna.
Forskarutbildningen består av 80 poäng kurser och 80 poäng avhandling.
Av kurspoängen är 40 poäng obligatoriska kurser som läses gemensamt under
det första året. Dessa kurser består till stor del av undervisning i teori och metod i genusperspektiv. 40 poäng ägnas individuella kurser, varav tio poäng kan
tillgodoräknas genom deltagande i seminarier. Det ges också löpande kurser i
t.ex. skriftlig och muntlig förmedling, forskningsetik, feministisk pedagogik,
karriärplanering etc. Kursläsningen upplevs som något positivt av doktoranderna. Det planeras en minskning av kursdelen till 60 poäng.
Det finns en löpande seminarieserie med möten varannan eller var tredje
vecka. Där läggs avhandlingsavsnitt fram och gäster bjuds in. Tema Genus
har också stått värd för flera internationella konferenser. En till två gånger om
året hålls ett s.k. visionsseminarium, där alla lärare, studerande och temaintendenten diskuterar tema Genus utveckling och angelägna, aktuella frågor.
Det låter utmärkt.
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I enlighet med temamodellen tillämpas kontrollstationer i form av 60-procentseminarium med extern opponent och två interna opponenter (några av
de andra doktoranderna). Det hålls också ett slutseminarium 3–4 månader
före disputationen. Vid slutseminariet medverkar en extern opponent samt en
slutkommitté bestående av tre lärare.
Alla doktorander har två handledare – en huvud- och bihandledare. Som
en följd av professorssituationen har handledningen blivit snedfördelad. Den
temaansvariga handleder hela nio doktorander, vilket enligt bedömargruppen
är alltför många. Det ska inte förringa intrycket att handledningen fungerar
mycket bra, men belastningen på en av handledarna, liksom sårbarheten i arrangemanget, är uppenbart. Anställningen av de nya professorerna bör innebära att ansvaret läggs ut på flera personer.
De forskarstuderande skriver främst monografier, företrädesvis på svenska.
Hittills har en doktorand disputerat (i juni 2005). Hon har fortsatt inom universitetsvärlden. De forskarstuderande uppmuntras även att skriva konferensbidrag och artiklar på engelska. Av de doktorander som antogs 1999 kommer
enligt uppgift tre att disputera 2006 och en under 2007. Deras studietider har
förlängts av barnledighet, utlandsvistelser och sjukskrivningar. Två av doktoranderna som antogs 2001 avser att disputera under 2006 medan tre har studiestöd fram till och med 2007 på grund av föräldraledigheter.
Efterfrågan på temats doktorer är givetvis för tidigt att uttala sig om. Att
döma av den allmänna efterfrågan som finns på tema Genus kompetenser både
inom och utanför högskolan, är vårt intryck att arbetsmarknaden är tämligen
god. Doktoranderna gav främst intryck av att vilja satsa på en akademisk karriär. Det var den intellektuella, teoretiskt präglade miljön som lockade dem
till tema Genus. De relativt goda möjligheterna till institutionstjänstgöring
och de utmärkta förbindelserna till nationella och internationella genusvetenskapliga nätverk torde kunna bädda för goda yrkesmässiga möjligheter för
doktorer från tema Genus.
För tillfället finns en forskarassistenttjänst vid temat. Det blir en viktig och
angelägen uppgift framöver att skapa flera anställningar för nydisputerade.

Samlade intryck och rekommendationer
Tema Genus har mycket engagerade och drivna forskarstuderande och lärare.
Söktrycket har varit stort till de utlysta platserna som doktorand. Stora framgångar har uppnåtts med begränsade resurser. Inte minst har man byggt upp
goda relationer till genusvetenskapliga enheter nationellt och internationellt.
Vi menar att relationerna till andra teman, t.ex. tema Barn och tema Etnicitet,
kan förbättras och utgöra möjligheter till fruktbara samarbeten, detta bland
annat mot bakgrund av att ett av målen är att göra de forskarstuderande kvalificerade att göra analyser av även andra kulturbärande skillnader som klass,
etnicitet, sexualitet, ålder och nationalitet.
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Den kritiska massan är i underkant. Den temaansvariga har burit ett tungt
lass, både vetenskapligt och administrativt. De nya professorerna som rekryteras innebär ett högst nödvändigt tillskott för att få en större vetenskaplig
miljö. Dessa tjänster bör kompletteras med postdoktorstjänster, i enlighet med
strategin att utvecklas mot ett forskningscentrum.
Det är viktigt att den pågående ekonomiska tvisten med institutionsledningen löses och att liknande situationer inte uppkommer igen. Vi anser att
det dels bör finnas centrala riktlinjer vid universitetet för mottagande av sådana anslag det här berör, dels bör man förbättra den löpande ekonomihanteringen.
Ett konkret sätt att förbättra samarbetet med andra teman, och ekonomin,
är att anordna gemensamma kurser. Det skulle kunna frigöra öronmärkta resurser för doktoranders konferensdeltagande etc.
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Tema Hälsa och samhälle
Basfakta
Lärare vt 2006: 4 kvinnor, 9 män
varav:
Professorer: 1 kvinna, 6 män
Docentkompetenta lektorer: 1 man
Övriga disputerade lärare: 2 kvinnor
Forskarassistenter: 1 kvinna, 2 män

Helårsstudenter på magisternivå 2004–2005: 9,77
(ettåriga 2004)
HÅP/HÅS på magisternivå 2004–2005: 96 %
(ettåriga magisterutbildningen)
Antal examinerade uppsatser/examensarbeten
2004–2005
magister 20 poäng: 16

Forskarstuderande: 9 kvinnor, 6 män
Antal examinerade i forskarutbildningen 2004–
2005: 2 kvinnor, 3 män

Miljöns ramar
Tema Hälsa och samhälle (Tema H) är ett av de ursprungliga temana. I betänkandet Tema – Ny väg för forskning framfördes argument för ett tema som
anlade ett samhällsvetenskapligt perspektiv på hälso- och sjukvård. I framtidens sjukvård, ansåg man, kommer sjukvården att stå inför problem som förutsätter annan kunskap än den rent medicinska. I det första forskningsprogrammet framhölls ”individens upplevelser, attityder och värderingar i relation
till hälsa och välbefinnande” samt ”sambandet mellan olika arbetsmiljöer och
individens hälsotillstånd”, som angelägna områden att studera. Forskningen
har enligt temaföreträdarna varit framgångsrik, mycket tack vare att det ges
större frihet och att det existerar mindre ”exeges” i form av kanon som ska
studeras, hävdades det vid platsbesöket. Det finns bland annat ett friare val
av metod. Nackdelen som lyftes fram är att det kan försvåra skapandet av en
ämnesidentitet, vilken skulle kunna vara en trygghet för doktoranderna.
Tema H startade med två professorer år 1981. Dessa hade en humanistisksamhällsvetenskaplig bakgrund, liksom de flesta lärarna har haft genom åren.
Temats programområden har emellertid förändrats mycket över tid. Idag är
forskningen och forskarutbildningen koncentrerad till fem programområden:
Samhällsförändring och hälsa, Hälsa, kultur och vardagsliv, Hälso- och sjukvårdens teori, etik och ideologi, Epidemiologi och samhälle samt det senast
tillkomna Bioteknik, kultur och samhälle. Könsfördelningen är ojämn. Av
åtta personer med minst docentkompetens är en enda kvinna.
Den nyskapade institutionen för hälsa och samhälle (IHS) är en strategisk satsning från rektor. Två av professorerna vid tema H, verksamma inom
området Kultur och hälsa, valde att inte flytta från temainstitutionen. IHS
är en flerfakultetlig institution som sträcker sig över de filosofiska, tekniska
och medicinska fakulteterna. Det finns totalt sex enheter vid institutionen,
bland annat sjukgymnastik, allmänmedicin och centrum för utvärdering av
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medicinsk teknologi. Verksamheten är förlagd till Hälsans hus på sjukhusområdet.
Vårt intryck är att institutionen har en viss medicinsk slagsida, vilket institutionsledningen bör vara uppmärksam på. Det finns en stor potential för
brett tvärvetenskapligt samarbete, samtidigt som det finns en ängslan vid tema
H att det medicinska fältet tillåts dominera. I självvärderingen framhålls också
risken att inte få tillräcklig uppmärksamhet från filosofiska fakulteten. Temats
företrädare menade att det är viktigt att behålla goda kontakter med resten av
filosofiska fakulteten vid Campus Valla.
Såväl i självvärderingen som vid platsbesöket hörde vi synpunkter om att
arbetsmiljön påverkas negativt av vad som beskrivs som brist på tydliga strukturer och brist på information. Bedömargruppens intryck är att organisationen inte är optimal. Det finns en stor mängd grupper och kollegiala sammanslutningar. Tema H leds av en temanämnd, med den temaansvarige som
ordförande. Därtill finns det ett lärarkollegium samt ett utbildningsråd. I det
sistnämnda är studierektorn för forskarutbildningen vid tema H ordförande.
Det finns dessutom ytterligare en forskarstudierektor för den gemensamma
forskarskolan vid IHS, som också är ordförande för ett operativt råd, i vilket
det även ingår externa representanter. Vi kan lätt föreställa oss att denna organisation leder till en viss möteströtthet och överbyråkratisering, vilket också
nämndes vid platsbesöket. Uppenbarligen finns det också brister i informationsspridningen.

Magisterutbildningen
Tema Hälsa och samhälle erbjuder sedan hösten 2005 en tvåårig magisterutbildning som ingår i EU:s Erasmus Mundus-program. Undervisningen ges på
engelska, för närvarande främst för utländska studenter. Förkunskapskraven,
förutom kandidatexamen, är en fördjupning, med tiopoängsuppsats, i något
relevant ämne, t.ex. sociologi, historia, filosofi, epidemiologi, folkhälsovetenskap eller etik. Därtill kommer ett genomgånget språktest för dem som inte
har engelska som modersmål. Vid platsbesöket framkom det att förkunskaperna kunde variera betydligt, trots de formella kraven.
Utbildningen består främst av humanistiska och samhällsvetenskapliga
perspektiv på hälsa och samhälle. Den avslutas med en uppsats på 20 poäng.
Studenterna betonade inte minst kursernas tvärvetenskapliga karaktär som
positivt och attraktivt. Den veckovisa uppläggningen är en tvåtimmarsföreläsning följt av ett tvåtimmarsseminarium till vilket studenterna formulerar
varsin fråga. Studenterna skriver en miniessä per vecka som betygsätts och
sänds tillbaka med kommentarer.
När det gäller innehållet i utbildningen efterlystes mer praktik, fältarbeten
och studiebesök. Kurserna upplevdes av studenterna som alltför teoretiska.
Den internationella aspekten, bland annat mot tredje världen-problematiken,
kan också fördjupas, liksom genusperspektivet.
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Magisterkursen drivs med dålig ekonomi, vilket kan förklara bristen på
fältkontakter. Eftersom antalet studenter ännu är långt ifrån de planerade 30
får man dessutom tillgripa fakultetsanslaget för att förstärka ekonomin. En
del av kurserna läses dock gemensamt med forskarutbildningen vilket ger vissa
ekonomiska vinster.
Vårt intryck är att uppsatshandledningen fungerar bra. Det är som student
lätt att få kvalificerad hjälp när man behöver det. Handledarna är högt kvalificerade, aktiva forskare på i de flesta fall minst docentnivå. Det kan förekomma
handledning av disputerad icke-docent men då tillsammans med docentkompetent person. Relationen mellan studenter och lärare beskrivs som prestigelös.
Magisterstudenterna förefaller oss emellertid en smula isolerade. De hade inte
någon större kännedom om de övriga verksamheterna vid IHS. De visste inte
heller så mycket om vilken forskning som bedrivs vid temat, utöver handledarens. Inte minst det sistnämnda tycker vi är anmärkningsvärt.
Det finns ingen systematisk uppföljning av studenterna, men flertalet tycks
ha gått vidare till forskarutbildningar i Sverige (tema H), USA och Storbritannien.

Forskarutbildningen
Det finns två typer av forskarstuderande vid tema H: dels de som är antagna
vid tema H, dels de som är antagna vid IHS forskarskola. De senare tillhör
forskarskolan under hela studietiden men disputerar i ämnet tema Hälsa och
samhälle. De första två åren i IHS forskarskola finansieras av rektors strategiska medel. Tanken är att gemensamma kurser läses inom IHS före överflyttningen till tema H. Under studietiden i forskarskolan har inte de forskarstuderande något forskarutbildningsämne, det väljs i slutet av år två.
Forskarutbildningen är, enligt självvärderingen, tvärvetenskaplig i så måtto
att det läses tvärvetenskapliga kurser och genom att bedömningen av avhandlingsarbetet sker i tvärvetenskapligt sammansatta lärarlag.
I enlighet med temamodellen har man tillämpat en samlad antagning. Antagningen av forskarstuderande har minskat de senaste åren. Tidigare antogs
6–8 studerande vartannat år. De senaste åren har temaledningen inskränkt
annonseringen och erbjudit färre platser. År 2004 antogs tre forskarstuderande
av 22 sökande.
Av de forskarstuderande är 5 av 15 externt finansierade, dvs. 10 doktorander
försörjs internt. Det får anses som en relativt stor andel, speciellt med tanke
på hur många professorer som är knutna till temat (sju).
De hittills antagna studenterna kommer huvudsakligen från svenska lärosäten, främst Linköpings universitet. Temat har för närvarande en övervikt
kvinnliga doktorander, de flesta med bakgrund i humaniora och samhällsvetenskap.
De forskarstuderande är garanterade anställning som doktorand under fyra
år. Därtill avsätts från och med år 2006 10 000 kr. per doktorand och år för
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konferensresor och inköp av litteratur. Detta upplevs som mycket positivt av
de forskarstuderande och bedömargruppen instämmer. Det verkar dock finnas
oklarheter när det gäller exempelvis traktamenten samt kostnader för redigering och tryckning av avhandling. Överhuvudtaget förefaller det som om de
administrativa rutinerna kring ekonomin är punkter som kan förbättras.
Kursdelen består av 60 poäng, varav 40 poäng är obligatoriska kurser som
läses inledningsvis. De återstående 20 poängen är valfria kurser.
Seminarieverksamheten är enligt doktoranderna livlig. Det finns åtminstone tre, fyra olika seminarier där de studerande kan lägga fram texter. Seminarierna är obligatoriska för både forskarstuderande och lärare. Vårt intryck
är att seminarierna fungerar väl.
Några skriftliga riktlinjer för avhandlingens utformning föreligger inte. Avhandlingarna skrivs både som monografier och som sammanläggningsavhandlingar, där den förstnämnda varianten är den vanligaste. Tre internationellt
publicerade artiklar samt en artikel i publiceringsfärdigt skick har utvecklats
till en miniminorm för sammanläggningsavhandlingar. Avhandlingsspråken
har varit både engelska och svenska. De avhandlingsämnen som beforskas
spänner över ett brett område vad beträffar metod och teoretisk ansats. Vid
platsbesöket hörde vi dock att det är angeläget för både doktorander och handledare att avhandlingarna accepteras av en etablerad akademisk disciplin. Det
anses viktigt för den forskarstuderandes fortsatta karriär.
Den första kontrollstationen är när 30 procent av forskarutbildningen är
genomgången, dvs. motsvarande 50 poäng. För studerande som börjar med
två år i IHS forskarskola ska kurser motsvarande 20 poäng där ha genomgåtts,
samt ytterligare 20 poäng på tema H:s basår. Ett ventilerat avhandlings-pm
är ett villkor för att passera 30-procentstadiet. Vid uppnådda 60 procent görs
dessutom en bedömning av en tvärvetenskaplig bedömningsgrupp. Slutligen
genomförs ett slutseminarium cirka sex månader före disputation, under medverkan av en bedömningsgrupp samt en extern bedömare. Detta arrangemang
verkar fungera väl.
När det gäller institutionstjänstgöring varierar de forskarstuderandes möjligheter beroende på grundutbildning och forskningsinriktning. Somliga, vars
specialisering tydligt har koppling till grundutbildning vid universitetet, har
lättare att få undervisning. En del doktorander har sin tjänstgöring i form av
olika typer av utredningsuppdrag, bland annat vid centrum för utvärdering av
medicinsk teknologi. Det efterlystes vid platsbesöket klara och tydliga regler
för tillgodoräknande av assistenttjänstgöring.
Det finns ett organiserat samarbete med Sydafrika när det gäller utbyte av
doktorander. I övrigt redovisas sporadiska internationella inslag, med bland
annat amerikanska lärosäten. Kontakterna med lokala aktörer inkluderar kontakter med landstinget i Östergötland och med ett byggföretag.
Enligt självvärderingen är den tematiska utbildningen med tillämpad inriktning (hälsoekonomi och epidemiologi) unik. Vid platsbesöket framkom
att de forskarstuderande gärna såg fler diskussioner om det kommande ar-
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betslivet. Det har emellertid inte varit svårt för doktorerna från tema H att få
arbete utanför den akademiska världen, vid t.ex. landsting och läkemedelsföretag. Man har inte heller upplevt, mer än i något enstaka fall, att det varit
svårt att söka en universitetsläraranställning inom en disciplin. Ett relativt
stort antal doktorer från tema H arbetar som lärare vid andra universitet och
högskolor. Av totalt 57 disputerade har 8 blivit professorer och lika många är
docenter.

Samlade intryck och rekommendationer
Tema Hälsa och samhälle är en miljö där studenter och doktorander förefaller nöjda med sin utbildning. De betonade inte minst lärarnas kunnande,
tillgänglighet och engagemang. Vi är dock inte övertygade om förtjänsterna
när det gäller organisation och ledning av temat. Vi tror att det går att göra
både ansvarsfördelning och information tydligare och samtidigt förenkla organisationen, vilket också skulle ge tidsvinster i form av färre sammanträden.
Bedömargruppen är även något undrande inför förekomsten av två typer av
forskarstuderande vid tema H. Det återstår att se hur man på bästa sätt kan
dra nytta av den tvärvetenskapliga miljön och samtidigt behålla goda kontakter till resten av den filosofiska fakulteten.
Vi saknar en strategisk diskussion om framtiden för temat, inte minst när
det gäller den ojämna könsfördelningen. De ledande professorerna går snart i
pension och det är angeläget att tänka på framtiden. I självvärderingen framträder främst hotbilder, exempelvis konkurrens om forskningsmedel, ökad
arbetsbelastning och minskade basresurser.
Bedömargruppen har ovan pekat på några punkter som kan utvecklas i
det internationella magisterprogrammet. Det gäller information om pågående
forskning vid temat, flera fältkontakter i utbildningen samt flera inslag av utomeuropeiska och genusrelaterade perspektiv. Vi har noterat att programmet
drivs med dålig ekonomi. Det är angeläget att förbättra rekryteringen samt
att förbättra studenternas studiemiljö på sjukhusområdet.
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Tema Kommunikation
Basfakta
Lärare vt 2006: 2 kvinnor, 4 män
varav:

Helårsstudenter på magisternivå 2004–2005:
20,4

Professorer: 1 kvinna, 2 män

HÅP/HÅS på magisternivå 2004–2005: 68 %

Docentkompetenta lektorer: 0

Antal examinerade uppsatser/examensarbeten
2004–2005
magister 20 poäng: 10

Övriga disputerade lärare: 1 kvinna, 1 man
Forskarassistenter: 1 man
Forskarstuderande: 10 kvinnor, 5 män
Antal examinerade i forskarutbildningen
2004–2005: 1 samt 1 licentiat

Miljöns ramar
Tema Kommunikation (tema K) är ett av de ursprungliga temana, där forskarutbildning bedrivits sedan år 1981. Ambitionen var, och är, att täcka in
kommunikationsforskning som vetter mot humanistiskt, samhällsvetenskapligt och språkvetenskapligt håll (inledningsvis var också biologiska perspektiv inkluderade). Temat hålls idag samman av det gemensamma intresset för
kommunikativa processer i form av socialt samspel, förhandling och tolkning,
och kommunikation som ett samhälleligt, historiskt, kulturellt och politiskt
fenomen. Sedan slutet av 80-talet har temat haft fyra professurer som representerat lika många inriktningar: en språklig mot samtal, en humanistisk/litteraturvetenskaplig, en mot språk och social interaktion samt en med inriktning
mot medierad datorkommunikation.
Tema Kommunikation består av personer som har kompetens i språkvetenskap, litteraturvetenskap, psykologi, historia, sociologi, pedagogik, konstvetenskap och idé- och lärdomshistoria. Nyligen har en av professorerna lämnat
temat för att istället börja på forskarskolan Språk och kultur i Europa. En annan vakant professur har lysts ut som forskningslektorat. En följd av den förändrade professorssammansättningen är att det istället för tre parallella högre
seminarier nu finns ett enda.
Sedan en tid tillbaka läggs större tonvikt vid postdoktoral forskning och
grundutbildning. Inte minst nämndes vid platsbesöket tjänster på postdoktoral nivå som angelägna i den nära framtiden. Detta har inneburit en nedprioritering av forskarutbildningen vilket i självvärderingen förklaras av strategiska
vägval vid universitetet. För närvarande uppmuntras etablerandet av forskarskolor över fakultetsgränserna, för att skapa starka forskningsmiljöer.
Temat leds av en temaansvarig och ett temaråd som är det beslutsfattande
organet för bland annat magister- och forskarutbildning. Temarådet har representanter från lärare, studenter, doktorander och teknisk-administrativ personal och sammanträder ett par gånger per termin. Lärarna vid temat har också
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egna möten några gånger per termin där gemensamma frågor diskuteras. Det
administrativa stödet består numera av en intendent på ca 50 procent. Under
år 2006 överfördes teknisk-administrativ personal till temainstitutionen centralt.
Vi får intryck av en informell kultur där mycket sker ad hoc och många
gånger i sista minuten. Det pågår ett arbete som syftar till formalisering och
ökad genomskinlighet i de administrativa rutinerna, vilket vi tycker är högst
nödvändigt. Den informella och obyråkratiska kulturen kan upplevas som
positiv så länge allt går väl, men i stunder av konflikt och kris blir det nödvändigt med en klar ansvars- och rollfördelning. Det är inte minst viktigt för
doktorander och studenter att strukturerna är klara och att man vet vem man
ska vända sig till. Det är också viktigt att information når alla relevanta grupper med minimal fördröjning.
Som exempel på ovanstående brister kan arbetet med föreliggande utvärdering anföras. Vårt intryck är inte att det prioriterats av de temaansvariga.
Självvärderingen ger en oklar bild av tema K:s situation, intentioner och koherensen i temakonstruktionen. Vid platsbesöket utdelades en annan rapport,
Tema Kommunikation: Vetenskaplig kärna, kompetens och grundutbildning, som
klarare beskriver temat.
Enligt rapporten består tema K av tre forskargrupper: Språk och socialt samspel som har sin fokus på den sociala mikronivån, dvs. kommunikation mellan
människor. Kommunikation, kunskap och makt synes ha fokus på samhällets
makronivå och bland annat mediekommunikation. Humanistisk informationsoch kommunikationsteknologi är under uppbyggnad. Rapporten beskriver de
projekt om ska prägla tema K:s framtid: Kommunikatörernas kommunikation
som ska ägnas åt kommunikationsprofessionerna, samt De nya berättelserna
som har ett litteraturvetenskapligt perspektiv på narration. Därutöver ska projektet skriva en lärobok i kommunikation. Bedömargruppen värderar att det
är högst nödvändigt att genomföra dessa projekt för att öka koherensen mellan tema K:s forskargrupper.
Av 15 redovisade doktorander är endast 4 finansierade via fakultetsmedel. De
externa finansiärerna är bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI),
Banverket, Landstinget, Vinnova, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Vetenskapsrådet och Stiftelsen Övralid. Temat har således varit
framgångsrikt i arbetet att attrahera externa medel från flera finansieringskällor, vilket är en bidragande anledning till att antalet doktorander fortfarande
är godtagbart.

Forskarutbildningen
Söktrycket till forskarutbildningen har varit högt, mellan 20 och 30 sökande
per plats. Könsfördelningen har varit förhållandevis jämn, med en för närvarande kvinnlig dominans. De sökandes bakgrund är inom humaniora, sam-
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hällsvetenskap, vård- och omsorgsutbildningar samt andra områden, t.ex. kognitionsvetenskap.
Doktoranderna har, med undantag av dem som har externa arbetsgivare,
anställning som doktorand och villkoren är lika för såväl externt som internt
finansierade. Flertalet forskarstuderande väljer att förlänga studierna ett år genom institutionstjänstgöring. Samtliga doktorander som undervisar genomgår
grundläggande kurser i universitetspedagogik.
Forskarutbildningen består av 80 poäng kurser, varav 40 poäng läses under
ett gemensamt basår. Under det första året skriver doktoranderna två större
uppsatser, bland annat med syfte att använda olika teoretiska perspektiv. Med
hjälp av dessa uppsatser ska doktoranderna formulera ett avhandlingsämne.
Tanken är att det ska finnas ett färdigt avhandlingsämne vid ingången till
det andra året. Denna uppläggning verkar dock i praktiken ha förändrats de
senaste åren. Det är nu vanligare att doktorander har ett färdigt ämne redan
vid antagning och/eller går in i ett existerande forskningsprojekt. Det tidigare
strukturerade kurspaketet har nu i allt större utsträckning kompletterats med
självstudier i nära anslutning till avhandlingen. Vi hörde en del kritik mot
detta vid platsbesöket: om kursdelen ska vara så stor som 80 poäng måste det
finnas meningsfulla kurser att fylla dessa poäng med. Vi menar att det är en
högst relevant synpunkt.
Handledningen beskrivs som tät och konstruktiv. Doktoranderna har formellt rätt till en timmes handledning varannan vecka. Vårt intryck är att
temat utgör en kreativ, levande och aktiv forskningsmiljö där avståndet mellan handledare och forskarstuderande är kort. Vid ett 60-procentseminarium
ska doktoranden presentera motsvarande två artiklar eller avhandlingskapitel
samt planering för fortsatt arbete. Det anlitas en extern kommentator och
en bedömningskommitté bestående av minst tre seniora forskare. Vi har fått
intrycket att detta system håller på att försämras, vilket vore olyckligt. Ett
annat intryck är att de individuella studieplanerna i hög grad betraktas som
ett administrativt rutinarbete, snarare än att de fungerar som det verktyg för
uppföljning och planering de är avsedda att vara.
Seminarierna har skiftat form över åren, men i princip följt de olika forskningsprogrammen. De har sammanträtt två till fyra gånger i månaden. En
del av mötena ägnas åt att diskutera avhandlingsavsnitt. Idag sker som sagt en
utveckling mot ett gemensamt seminarium. Det finns också andra, doktorandinitierade, seminarier som är institutionsövergripande.
Vi har fått intryck av en internationellt erkänd forskningsmiljö, med goda
kontakter med utländska lärosäten. Under åren har flera gästprofessorer berikat miljön. Kontakterna verkar dock i begränsad utsträckning komma de
forskarstuderande till del. Vi menar att doktoranderna kunde uppmuntras
mer att vara internationellt aktiva. Det finns en summa avsatt för varje doktorand att användas för bland annat konferensdeltagande, vilket vi tycker är
positivt. Dessvärre är summan enligt vår mening alltför liten: 15 000 kr. för
hela forskarutbildningen.
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Sedan starten 1981 har totalt 90 doktorander antagits. 55 av dessa har disputerat. Avhandlingar skrivs både som sammanläggningsavhandlingar och som
monografier. Omkring hälften av avhandlingarna är skrivna på engelska (och
någon även på tyska).
Enligt en undersökning av temadoktorernas anställningar år 1999 råder
följande fördelning: Av de disputerade är de flesta aktiva vid universitet och
högskolor (29 av 38 doktorer), varav merparten vid Linköpings universitet.
Återstående nio är anställda i näringsliv (1) och ”annat” (8). Något som efterlysts de senaste åren av doktoranderna är mer hjälp med karriärplanering och
fler diskussioner om professionsutveckling.

Samlade intryck och rekommendationer
Bedömargruppen har fått intrycket att tema K är en aktiv och kreativ forskningsmiljö där de forskarstuderande har tillgång till högt kvalificerade handledare. Vi har emellertid fått signaler om att forskarutbildningen håller på att
nedprioriteras till förmån för andra aktiviteter vilket gör det svårt att ge konstruktiva rekommendationer. Vi vill varna för risken att nedprioriteringen kan
påverka såväl kurser som kontrollstationer i avhandlingsskrivandet negativt.
Det finns enligt vår mening ett behov att gemensamt utarbeta en långsiktig
strategi för temat. Tema K har varit inflytelserikt vid uppbyggnaden av många
andra teman vid universitetet. Det har medfört en viss överlappning mellan
tema K och andra teman, särskilt tema Barn och forskarskolan Språk och kultur i Europa. Bedömargruppen rekommenderar att temainstitutionen och filosofiska fakulteten tänker igenom arbetsfördelningen och samarbetet mellan
dessa miljöer på nytt. Vi menar att det också är viktigt att prioritera det interna
samarbetet och att förbättra koherensen mellan forskningsinriktningarna.
Vi vill också rekommendera temaledningen att ta administrativa frågor
på större allvar. I det ingår att öka genomskinligheten i verksamheten, bland
annat genom att sprida information till alla berörda inom rimlig tid och att
minska graden av informellt beslutsfattande med snäva tidsramar.
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Tema Kultur och samhälle
Basfakta
Lärare vt 2006: 2 kvinnor, 4 män
varav:
Professorer: 2 kvinnor, 4 män
Docentkompetenta lektorer: 0
Övriga disputerade lärare: 0
Forskarassistenter: 0 (en under tillsättning)
Forskarstuderande: 6 kvinnor, 11 män
Antal examinerade i forskarutbildningen 2004–2005: 1 man, licentiatexamen

Miljöns ramar
År 1999 beslutade den filosofiska fakulteten att inrätta tema Q, som ursprungligen stod för tema Kulturarv och kulturproduktion. I dag är det fullständiga
namnet tema Kultur och samhälle. Från 2004 tillhör tema Q institutionen
för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Övriga delar av institutionen är ämnet historia, centrum för lokalhistoria, Advanced Cultural Studies
Institute of Sweden (ACSIS) och centrum för kommunstrategiska studier. Flera
av professorerna är aktiva inom andra delar av ISAK. I självvärderingen omtalas organisationen som ”optimal”, vilket underströks vid platsbesöket. Den
nuvarande konstellationen erbjuder en mängd möjligheter, som kan utnyttjas
ännu bättre enligt tema Q.
Syftet med ISAK var att knyta ihop verksamheterna i Norrköping och
Linköping, som ett tag höll på att utvecklas åt olika håll. Såväl doktorander
som lärare menade att uppsplittringen på två campus påverkar verksamheten
på olika sätt. Det försvårar spontana möten som är viktiga i kreativa forskningsmiljöer. Många har dessutom arbetsplatser på bägge ställena, vilket är
slitsamt. Campusbussen som går mellan städerna är, som vi förstod det, inte
någon fungerande arbetsmiljö.
Tvåcampuslösningen förefaller oss krävande för de inblandade och kanske
inte alltigenom optimal. Vi har dock stor förståelse för de bakomliggande
skälen. Det är viktigt att behålla kontakterna med filosofiska fakulteten i
Linköping, liksom med grundutbildningen. Den temaansvarige sitter även i
fakultetsledningen samt har ansvar för kopplingen mellan tema Q och grundutbildningen i historia. Det är också angeläget att bygga upp bra kontakter
lokalt i Norrköping, och där tycks tema Q vara långt på väg. Vi hörde mycket
positiva kommentarer om fruktbart samarbete med lokala aktörer i Norrköping, även från doktorandhåll.
Forskningsprogrammet består för närvarande av fem huvuddelar med tillhörande professurer: 1) Kulturarv och historiebruk, 2) Kulturens produktion
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och politik, 3) Kulturmönster och lokal utveckling, 4) Medierad kultur, 5)
Gestaltningsprocesser i kultur och medier. Den vetenskapliga kärnan är enligt självvärderingen ”ett samhällsorienterat och kulturteoretiskt perspektiv på
de skärningspunkter där representationer gestaltas, medieras och lokaliseras i
mångfaldiga rumsliga och historiska kontexter”.
Vårt intryck är att tema Q har en tämligen god ekonomi, som resultat av
framgångsrikt arbete med att attrahera externa pengar. Omkring hälften av
de forskarstuderande har extern finansiering. Vi noterar en stor portion entreprenörsanda i samverkan med externa aktörer i lokalsamhället. Vi delar
den uppfattning som framförts av tema Q att det i framtiden gäller att arbeta
strategiskt på flera olika sätt för att finansiera verksamheten.
Tema Q har en mycket hög lärarkompetens i de sammanlagt fem fast anställda professorerna. Lärargruppen utstrålar optimism och det verkar finnas
en ömsesidig respekt mellan professorerna vilket givetvis gagnar den vetenskapliga miljön. Temat har fått en bra start. I uppbyggnadsfasen har ett 40tal projekt bedrivits. Lärarna menar att man strävar efter att bygga upp goda
relationer med andra teman som har kulturvetenskapliga perspektiv. I detta,
anser vi, finns en utvecklingspotential. Vi har också noterat att könsfördelningen bland professorerna är skev: en kvinna och fyra män. Det viktigaste
är emellertid att utveckla långsiktiga strategier för temat, nu när uppbyggnadsfasen är över.

Forskarutbildning
Antagning till forskarutbildningen har skett två gånger, 2002 (tio antagna)
och 2004 (sex antagna). Dessutom finns en doktorand som är överförd från ett
annat tema. I meritvärderingen prioriteras de skriftliga meriterna, såsom Coch D-uppsatser. Antalet sökande har varit högt, 127 respektive 116 de bägge
antagningstillfällena. Hälften av de sökande kom från Linköpings universitet.
Samtliga aktiva lärare har medverkat vid bedömningen av de sökande. Liksom
på lärarsidan är könsfördelningen ojämn bland de antagna doktoranderna,
endast 6 av 17 är kvinnor, trots att fler kvinnor än män sökte platserna. Detta
finner vi anmärkningsvärt.
De forskarstuderande som antogs år 2002 hade en finansieringsmodell som
bestod av fem år på 80 procent utbildningsbidrag och 20 procent assistenttjänstgöring. Sedan 2004 anställs doktorander på fyra år med möjlig förlängning vid institutionstjänstgöring. Det har blivit allt svårare att få undervisning
på grundutbildningen. Lättast har de doktorander haft som ämnesmässigt ligger närmast historieämnet. Även dessa har dock fått färre undervisningstimmar eftersom nya lektorer har anställts.
Kursdelen är på 60 poäng varav 40 är obligatoriska och läses i ett sammanhållet block i början av utbildningen. Kurserna ska ge doktoranderna en
”teoretisk, begreppslig och forskningsmässig plattform som samtidigt är tvärdisciplinär”. Dessa kurser är främst introduktioner till tema Q:s programom-
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råden samt 5–10 poäng metod och vetenskapsteori. Doktoranderna framförde
vid platsbesöket att större utrymme borde ägnas åt teori och metod. De forskarstuderandes varierande förkunskaper gör också att en del kurser är triviala
för en del och svåra för andra. Övriga, valfria, kurser har genomförts i form
av läskurser.
Vårt intryck är att seminarieverksamheten är intensiv och omfattande. Det
anordnas öppna forskarseminarier var fjortonde dag. Deltagandet är högt,
även bland de seniora forskarna. Det finns krav på att de forskarstuderande
ska delta i minst 80 procent av de öppna seminarier som anordnas av tema Q.
Temat har också anordnat konferenser och nätverksträffar. Såväl de seniora
forskarna som doktoranderna deltar flitigt i nationella och internationella konferenser. De forskarstuderande har också möjlighet att ta del av andra forskarseminarier vid universitetet, som t.ex. vid tema Etnicitet eller historia.
Samtliga forskarstuderande har både huvudhandledare och biträdande
handledare. En del har två biträdande handledare. Två av fem handledare vid
tema Q har genomgått handledarutbildning.
Vid tema Q tillämpas antagning till licentiatexamen vid sidan av doktorsantagningen. Anledningen är att det finns en efterfrågan på kompetensutveckling inom de kulturinstitutioner och yrkessektorer som har visat intresse för
tema Q:s forskningsinriktning.
Det finns en rad kontrollstationer i utbildningen. I början diskuteras en
avhandlingspromemoria, vilket följs av tvåårskontroll med externa granskare,
ett 60-procentseminarium med extern opponent och bedömningskommitté,
därtill ett slutseminarium med granskningskommitté och opponent. Hela lärarkollegiet åläggs att läsa och kommentera de avhandlingsmanus som läggs
fram. Kontrollstationerna har så här långt visat att studietakten varit normal.
Flera doktorander har delvis bedrivit utbildningen utomlands, även i form
av ett par längre vistelser. För att stärka internationaliseringen har det avsatts
medel för konferensresor etc. som totalt uppgår till 80 000 kr/år. Det finns ett
organiserat doktorandutbyte med Centre for Cultural Research vid University
of Western Sydney. Gemensamma kurser ges också med Åbo Akademi och enstaka doktorander har vistats vid Roskilde universitet och Oslo universitet.
De flesta planerar att skriva sina avhandlingar som monografier på svenska.
En av doktoranderna skriver sin avhandling på engelska. Temat har avsatt en
pott på 30 000 kr/doktorand för tryckning av avhandlingen. Förutom avhandlingen uppmuntras de forskarstuderande att skriva artiklar till antologier, konferenspapper och att delta i populärvetenskapliga sammanhang.
Hittills har en licentiatavhandling godkänts. Det är för tidigt att säga om
det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden på de forskarutbildade från tema
Q. Den tänkta arbetsmarknaden är museer, medieföretag, kulturinstitutioner
och offentlig förvaltning, vid sidan om högskolan. De forskarstuderande vi
träffade verkar emellertid i första hand hoppas på att kunna vara kvar i den
akademiska världen. Det saknas för närvarande mellantjänster i form av fors-
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karassistenttjänster (en är under tillsättning) vid temat, men en ökad satsning
på tjänster för disputerade planeras.

Samlade intryck och rekommendationer
Tema Q präglas av nybyggaranda och entusiasm. På relativt kort tid har en
internationellt konkurrenskraftig vetenskaplig miljö skapats. Vårt intryck är
att tvåcampuslösningen innebär både möjligheter och problem. Det är viktigt
att behålla kontakterna med Campus Valla i Linköping samtidigt som de lokala relationerna i Norrköping är unga och ömtåliga. Detta riskerar att slita
hårt på lärare och doktorander.
Det är angeläget att utarbeta långsiktiga strategier för temat. I detta bör
ingå planer för finansiering, beskrivning av hur samverkan med andra teman
kan utvecklas samt hur den framtida optimala tjänstestrukturen ska se ut.
Det är viktigt att temat fortsätter att växa, för att upprätthålla en kritisk och
kreativ miljö. Den planerade satsningen på mellantjänster låter klok. Målet
måste också vara att jämna ut könsfördelningen på alla nivåer. Vi vill betona
vikten av att de forskarstuderande ges möjlighet att meritera sig pedagogiskt.
Det är avgörande för deras framtida karriärmöjligheter.
Vi vill också rekommendera tema Q att se över kurspaketet, och överväga
om det ska vara mer allmänt teoretiskt inriktat.
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Tema Mat, kultur, medicin
Basfakta
Lärare vt 2006: 4 kvinnor, 3 män
varav:
Professorer: 3 män
Docentkompetenta lektorer: 0
Övriga disputerade lärare: 3 kvinnor
Forskarassistenter: 1 kvinna
Forskarstuderande: 3 kvinnor, 1 man
Antal examinerade i forskarutbildningen 2004–2005: 0

Miljöns ramar
Tema Mat, kultur, medicin startade sin verksamhet i september 2003 och är
universitetets yngsta tema. Då började också de första nya forskarstuderande.
Temat är en avknoppning från tema Hälsa och samhälle varifrån tre forskarstuderande följde med. De flesta lärarna har också arbetat tidigare inom tema
Hälsa och samhälle.
Tema Mat, kultur, medicin ska troligen anhålla om att få förkorta namnet till tema Mat eftersom det är det namn som används i dagligt tal. Temats
verksamhet ansluter till det som internationellt kallas ”Food studies”. Forskningsintresset är inriktat mot hur mat uppfattas, hanteras, tolkas och gestaltas,
dvs. studier av mat i sitt sociala, kulturella och historiska sammanhang. Tre
områden pekades särskilt ut som de som temat initialt skulle arbeta med (1)
Mat och vetenskap, (2) Mat och politik samt (3) Mat och marknad.
Det finns ingen samlad institutionsmiljö som har motsvarande inriktning
som tema Mat inom landet. Däremot finns ett antal enskilda forskare inom
olika ämnen och vid skilda institutioner som arbetar inom området. Temat
har byggt upp ett nätverk och har flera kontaktytor, t.ex. med institutionen för
restaurang- och måltidsvetenskap i Grythyttan/Örebro universitet, Livsmedelsverket, Nätverket för konsumentnära livsmedelsforskning i Lund, Centrum
för konsumtionsforskning i Göteborg, Institutet för Livsmedel och Bioteknik
AB (SIK), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas) samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Temat har också påbörjat
ett arbete för att etablera internationella kontakter. I ett internationellt sammanhang har omkring tio liknande forskningsmiljöer som tema Mat identifierats, framförallt i Nordamerika, Australien och Frankrike. Enligt självvärderingen befinner sig forskningsområdet i tillväxt och man antar att antalet
miljöer kommer att öka, liksom utbudet av internationella konferenser och
tidskrifter. Tema Mat har enligt självvärderingen hittills fått mycket uppmärksamhet i olika sammanhang, inte minst i medier.
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Tema Mat har tillsammans med institutionen för restaurang- och måltidskunskap vid Örebro universitet (Grythyttan) startat ett gemensamt utvecklingsprojekt för att undersöka möjligheterna till kompetensutbyte, en
gemensam forskarskola samt gemensamma masterkurser. Temat har ingen
magisterutbildning men under våren 2006 gavs en första grundutbildningskurs – mat och samhälle (5 poäng). Under hösten kommer ytterligare en kurs
att ges – mat och kultur (5 poäng). Tanken är att utveckla ytterligare två 5poängskurser så att det bildar en 20-poängsmodul.
Organisatoriskt hör tema Mat till institutionen för tema. Alla frågor behandlas vid gemensamma möten, dock finns ingen konventionell temanämnd.
I formell mening leds temat av en temaansvarig. Denne ingår i institutionens
ledningsgrupp samt, sedan tema Mat, kultur, medicin och tema Vatten i natur
och samhälle bildade en gemensam basenhet sommaren 2005, i ett enhetsråd.
I detta enhetsråd finns också en doktorandrepresentant från tema Mat. Basenheten har ett gemensamt lärarmöte som ska träffas regelbundet kring kollegiala frågor. Vidare hålls ett gemensamt informationsmöte en gång i veckan
på basenheten. Från och med bildandet av den nya basenheten finns dessutom
en studierektor för forskarutbildningen, en funktion som tema Mat inte haft
tidigare. Det administrativa stödet för verksamheten delas inom basenheten
och fungerar enligt självvärderingen bra. Vid temat är männen professorer
och kvinnorna forskarsassistent, utredare eller forskarstuderande. Endast en
manlig forskarstuderande finns vid temat.
Enligt självvärderingen har man haft en övertro på informella rutiner och
processer. Man skriver också att ledningen av temats verksamhet varit oklar
och att informationsproblemen har varit stora. Genom den informella styrningen har individuella tolkningar fått för mycket spelrum, vilket har påverkat arbetsmiljön på ett negativt sätt. Det råder delade meningar inom och
mellan personalgrupper vid temat om samgåendet med tema Vatten i natur
och samhälle. Enligt självvärderingen har emellertid samgåendet givit en mer
formaliserad struktur på flera punkter. Temats situation har dock inte förbättrats eftersom temats medarbetare i mycket liten utsträckning deltagit på de
gemensamma lärarmötena och informationsträffarna.
Bedömargruppen har vid platsbesöket också uppfattat att tema Mat, kultur, medicin sedan starten dras med stora psykosociala problem. Otrivsel och
sjukskrivningar till följd av situationen är ett faktum. Temat tog själv initiativ
till en arbetsmiljöutredning, som genomfördes under 2005. Enligt självvärderingen tog utredningen lång tid och genomfördes inte på ett tillfredsställande
sätt, t.ex. gjordes inte någon dokumentation med analys och åtgärdsförslag
som presenterades för personalen vid temat. Enligt vår bedömning behövs
professionellt stöd för att komma tillrätta med problemen. Som vi har uppfattat situationen kan varken temat eller institutionsledningen lösa dessa på
egen hand.
Vi menar också att de ekonomiska förutsättningarna vid temat förefaller
vara otillräckliga. Fakultetsmedlen räcker till två lärartjänster och fyra fors-
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karstuderande. Trots ansträngningar har temat inte varit framgångsrikt när
det gäller att få externa medel. Bedömargruppen finner det märkligt att universitetet startat ett nytt tema som är underfinansierat.

Forskarutbildning
Målen för forskarutbildningen är att ge den studerande fördjupade kunskaper inom området mat, såväl inom dess teori och metodik som valda tillämpningar. Den studerande ska bli väl förberedd att självständigt planlägga och
slutföra forskningsprojekt, med de olika kompetenser som ligger i detta.
År 2003 antogs fyra forskarstuderande. Deras huvudämnen från grundutbildningen är ekonomisk historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap samt
samhälls- och kulturanalys. På grund av det finansiella läget finns inga möjligheter att anta fler forskarstuderande. Bedömargruppen vill betona vikten av
att anta fler forskarstuderande då miljön idag är alltför liten för att innehålla
den kritiska massa som utmärker en god forskningsmiljö. Trots att det är få
forskarstuderande uppfattade bedömargruppen att det är dessa som både driver och styr inriktningen på forskningen.
Alla forskarstuderande är anställda som doktorander i sammantaget fem år
med 20 procent assistenttjänstgöring. Några undervisar inom institutionen för
tema eller vid utbildningsprogram i Norrköping. Andra har interna administrativa uppgifter, som t.ex. att ansvara för hemsidan. Enligt självvärderingen
har det dock i något fall varit svårt att nå upp till 20 procents assistenttjänstgöring. Vid temat är det ett tydligt formulerat mål att de forskarstuderande
ska få erfarenhet av undervisning och en god pedagogisk meritering (inklusive
högskolepedagogisk utbildning).
Två av professorerna handleder två forskarstuderande vardera. Två av de
forskarstuderande har externa bihandledare medan en har bihandledare på
temat. Alla forskarstuderande har en individuell studieplan (doktorandplan).
Temat håller som regel seminarier varje vecka och dessa besöks ofta av
doktorander från andra teman och då och då från andra universitet. Relativt många gästföreläsare besöker seminariet. Dessutom arrangerar temat särskilda seminarieserier kring bestämda forskningsuppgifter. Man håller också
avhandlingsseminarier, där ett textavsnitt eller empiriskt material diskuteras.
Temats medarbetare deltar regelbundet i nationella och internationella konferenser. Man har också arrangerat en nationell konferens dit ett antal kollegor
inbjöds för att diskutera temats inriktning. Enligt självvärderingen täcks kostnader för konferensdeltagande och andra externa aktiviteter i möjligaste mån
av temat när möjlighet till externfinansiering saknas. I samband med detta
behöver man formulera tydligare regler avseende rättigheter och skyldigheter
så att alla forskarstuderande hanteras lika.
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De forskarstuderande följer de tidsscheman som är uppsatta i doktorandplanen och tre av dem kommer att ha sina 60-procentseminarier under våren
2006. En av de forskarstuderande är långtidssjukskriven.
Vid temat är såväl monografier som sammanläggningsavhandlingar möjliga
och den forskarstuderande får själv välja framställningsspråk. De forskarstuderande som nu är verksamma vid tema Mat, kultur, medicin planerar samtliga
att presentera sina avhandlingar som monografier, varav en på engelska.

Samlade intryck och rekommendationer
Bedömargruppens intryck av tema Mat, kultur, medicin är ett tema i kris, vilket temat är högst medvetet om. Vi ställer oss frågande till själva inrättandet
av ett tema med en svag befintlig vetenskaplig kompetens. Vi grundar detta
bland annat på att temaområdet var ett nytt fält för några av lärarna och att
de inför starten fick läsa in sig på området. Inte heller har vi kunnat få någon
egentlig förklaring till varför temat inrättats överhuvudtaget. Dessutom förefaller det tematiska innehållet inte kongruent och fokuserat.
Om temat ska finnas kvar anser vi att temat måste få hjälp att lösa sina problem. Vi menar också att det är viktigt att arbeta för att öka resurserna så att
fler lärare kan anställas och fler forskarstuderande kan antas. Ska en forskarutbildning bedrivas är det viktigt att denna har en tillräcklig storlek.
För att öka den forskningsmässiga attraktionskraften menar vi att man bör
säkra en bredare expertis på området som kan ge temat högre status och ämnesmässig kompetens.
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Tema Teknik och social förändring
Basfakta
Lärare vt 2006: 6 kvinnor, 6 män
varav:

Helårsstudenter på magisternivå 2004–2005:
36,25

Professorer: 3 kvinnor, 2 män

HÅP/HÅS på magisternivå 2004–2005: 80 %

Docentkompetenta lektorer: 1 man

Antal examinerade uppsatser/examensarbeten
2004–2005

Övriga disputerade lärare: 1 kvinna
Forskarassistenter: 2 kvinnor, 3 män

magister 20 poäng: 17

Forskarstuderande1: 12 kvinnor, 9 män
Antal examinerade i forskarutbildningen
2004–2005: 10

Miljöns ramar
Tema Teknik och social förändring (tema T) är ett av de ursprungliga temana
som startades 1980. Förutom forskarutbildning har temat en internationell
magisterutbildning inom ramen för ett europeiskt samarbete inom området
Science & Technology Studies (STS) som omfattar inalles 18 olika lärosäten.
Tvärvetenskap framhålls som mycket centralt vid tema T. Temats verksamhet är, och har sedan starten varit, inriktad mot att kritiskt granska såväl
teknikens betydelse för och inverkan på samhället, som olika sätt att förstå
tekniken i samhället. Studierna gäller sociala aktörer och hur de skapar och
utnyttjar teknik, samt politiska, kulturella, ekonomiska och sociala aspekter
av teknisk förändring. Verksamheten tar sin utgångspunkt i problemställningar från många olika empiriska fält och även de teoretiska inriktningarna
är flerfaldiga. I huvudsak utgår man från humanistisk-samhällsvetenskapliga perspektiv medan kunskap från andra vetenskapsområden vävs in genom
samarbeten i olika former. Såväl historiska som samtida och framtidsinriktade
analyser ingår. Genusvetenskapliga frågeställningar är framträdande i många
forskningsprojekt.
Temats verksamhet är i dag organiserad i tre program som alla bedriver seminarieverksamhet: Teknik, vardag och samhälle, Teknik, praktik, identitet
samt Teknik, värderingar och politiska processer. Vilka program som har funnits vid temat har varierat allt efter vilka personer som varit verksamma där
och vilka forskningsinriktningar dessa haft. Synen på i vilken utsträckning
dessa program samarbetar och hur bra det fungerar varierar.
Temat har ett etablerat samarbete med tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar vid Linköpings universitet, Uppsala universitet, KTH och Chalmers tekniska högskola inom ramen för forskarskolan Program Energisystem
. Till dessa kommer sex forskarstuderande som är under antagning vid tiden för självvärdering och platsbesök.
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(PES). Satsningen framstår som vällyckad och ett gott exempel på hur sakkunskap från olika teknikområden kan inhämtas.
Organisatoriskt bildar tema T och tema Genus sedan hösten 2005 en enhet
inom temainstitutionen. Enheten leds av en enhetsansvarig som är professor
vid tema T och tillika proprefekt, och som därmed ingår i prefekturen vid
temainstitutionen. Ett enhetsråd avgör frågor av vikt för båda temana såsom
budget, studieplaner, anställningsprofiler och policybeslut. Viktiga administrativa funktioner har temaintendenten och temaassistenten.
Temat leds av en temaansvarig professor. Respektive forskningsprogram har
en eller två programansvariga som leder verksamheten och ansvarar för det
seminarium som hör till respektive program. Vid temat betonas det kollektiva
och kollegiala ansvaret. Lärarmötet, till vilket samtliga vid temat verksamma
lärare hör, har en central funktion för bland annat kvalitetsuppföljning. Det
finns en forskarstudierektor som tillsammans med temaansvarig ansvarar för
det praktiska genomförandet av forskarutbildningen. De flesta frågorna avgörs
dock efter samråd med lärarmötet som sammanträder månadsvis och som sedan hösten 2005 har en del möten gemensamt med tema Genus.
Tema T har en god ekonomi och har varit framgångsrika i att finna extern
finansiering av verksamheten. I dag är 16 av de 22 doktoranderna externfinansierade. Under senare år har en större andel av tema T:s forskarstuderande haft
anställning vid annat lärosäte eller statliga verk till följd av den ökade externfinansieringen. Av de sex som förväntas bli antagna under våren 2006 är fem
externfinansierade. Ekonomin är sämre när det gäller magisterprogrammet.
Det är ett förhållandevis dyrt program med stor andel uppsatshandledning
och relativt omfattande administration.
Könsfördelningen både i lärargruppen och bland doktoranderna är väl balanserad. Det innebär att det finns såväl manliga som kvinnliga förebilder. Till
magisterkursen rekryteras nästan uteslutande internationellt medan forskarutbildningen gör det i mindre omfattning.

Magisterutbildning
Den internationella magisterutbildningen, International Programme in Science, Technology and Society, omfattar 50 poäng (75 ECTS) och sker inom
ramen för ett europeiskt samarbete (ESST, European Inter-University Association on Society, Science & Technology) som funnits i 15 år. Programmet
har funnits i Linköping sedan 1999.
Utbildningens första termin läses i Linköping och innefattar fyra fempoängsmoduler som ger en bas för studier inom området STS och är tänkt att
vara liknande vid de olika universiteten. Kurslitteraturen är en kombination av
val från en för ESST-samarbetet gemensam lista, och ett urval av texter som
speglar tema T:s inriktning. Den andra terminen innebär en specialisering som
är tänkt att göras vid ett annat av universiteten inom programmet. Den första
delen av specialiseringen innebär tio poäng kurser följt av en uppsats på 20
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poäng. I���������������������������������������������������������������������
Linköping ges tre specialiseringar: Technology and Gender; Systems
of Innovation, Public Innovation Technology and Innovation Strategy; samt
Social Perspectives on Technological Risks. I������������������������������
Linköping inkluderar kursen
inom specialiseringen även en metodkurs.
Undervisningen består av ett par föreläsningar och seminarier i veckan. Studenterna får också mindre skrivuppgifter varje vecka som ett led i att utveckla
deras förmåga att skriva och att bli mer självständiga. Under den andra terminen ska studenterna presentera en preliminär plan för uppsatsen i februari och
en reviderad plan i april. Den ska vara genomförd i oktober. Handledningen,
som omfattar 20 timmar per student, sker normalt på campus i Linköping.
Inom ramen för ESST-programmet finns gemensamma, väl utarbetade kriterier för bedömningen av uppsatserna. Varje uppsats bedöms enligt en fastlagd
process dels av studentens handledare, dels av en annan handledare vid ett
annat lärosäte i programmet för att söka nå en gemensam standard inom nätverket. Det förefaller vara ett bra sätt att både tydliggöra kriterier och skapa
en likvärdig bedömning i ett flerinstitutionellt program.
Programmet är öppet för såväl svenska som internationella studenter och
undervisningsspråket är engelska. Motsvarande tre års högskolestudier och
tillräckliga kunskaper i engelska utgör antagningskrav. Söktrycket är högt,
cirka 100 ansökningar från hela världen till de cirka 30 platser som erbjuds.
Av de sökande är en tredjedel från vardera Asien, Afrika och övriga världen.
Oftast är det dock bara lite drygt hälften av dessa som påbörjar utbildningen.
Resten tvingas avstå på grund av ekonomiska skäl eller praktiska problem
med t.ex. visering.
Omkring hälften av de studenter som påbörjar utbildningen blir färdiga
med uppsatsen vilket innebär en låg genomströmning. Avhopp sker enligt
uppgift i något enstaka fall inför den andra terminen – alla kurser under den
första ska vara avklarade för att man ska kunna gå vidare – men framför allt
under arbetet med uppsatsen. Som en orsak anges att flera studenter skriver
sin uppsats i sitt hemland eftersom språksvårigheter gör det svårt att samla
empirin i Sverige. Handledningen måste då ske via e-post. Det är också sannolikt svårare att slutföra uppsatsen utan en omgivande studiemiljö. Till det
kommer andra sociala förutsättningar och dåliga ekonomiska möjligheter att
återkomma till Linköping för slutförandet.
Det är tydligt att studentgruppens tillgång till ett gemensamt utrymme
bidrar till att skapa en god sammanhållning inom gruppen och underlätta
studierna för de många utomeuropeiska studenterna.
Temat anger som en möjlig väg att lösa problemen med genomströmningen
att förlänga utbildningen till en tvåårig magisterutbildning enligt Bolognamodell. Det kan finnas andra motiv till att göra en sådan förändring men bedömargruppen har svårt att se att det ska förbättra situationen givet de orsaker
som temats företrädare anger för bristerna i genomströmning.
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Av dem som avlagt examen från programmet har knappt hälften gått vidare
till forskarutbildning, på tema T eller på annat håll. Andra har kunnat avancera till bättre tjänster på sin arbetsplats eller kunnat söka bättre arbete.

Forskarutbildning
För att kunna bli antagen till forskarutbildning vid tema T krävs, utöver
grundläggande behörighet om minst 120 poäng från grundläggande högskoleutbildning, 60 poäng i ett ämne av central betydelse för temat. Den ekonomiska situationen har inneburit att kullarna av forskarstuderande som antagits har fått en starkare inriktning på vissa externfinansierade områden.
Antalet nya doktorander har varit 6–9 doktorander per kull, vilket är ungefär
detsamma som tidigare. Söktrycket har ökat starkt. Både företrädare för de
forskarstuderande och för lärare/handledare framhåller att svårigheten att få
externa medel framför allt för humanistisk forskning inverkar negativt på möjligheten att skapa förutsättningar för tvärvetenskaplighet.
Enligt en uppskattning från tema T antas hälften av doktoranderna från
andra lärosäten än Linköpings universitet, inom och utom landet. En av de
forskarstuderande har gått magisterkursen, annars har de som kommer från
Linköping läst annan grundutbildning.
Alla forskarstuderande vid tema T har anställning som doktorander alternativt är anställda vid ett annat lärosäte eller en myndighet. De flesta väljer
att göra assistenttjänstgöring på upp till 20 procent. Utöver undervisning på
temats egna kurser på olika program och i olika grundutbildningsämnen,
finns även schabloner framtagna vid enheten som gör att även annat än undervisning kan göras inom ramen för detta. Det kan handla om redaktionellt
arbete, representation i beredande eller beslutande organ eller medverkan i
externa projekt.
Kurs- och avhandlingsdel har tidigare utgjort 80 poäng vardera. Från och
med läsåret 2005/2006 har kursdelen minskats till 60 poäng för att ge utrymme för ett större avhandlingsarbete på 100 poäng. Forskarutbildningen
inleds med en samlad kursperiod som ska ge de forskarstuderande en gemensam kunskapsbas. Denna byggs sedan på med kurser och studier med tydligare
anknytning till respektive forskarstuderandes projekt.
De forskarstuderande ingår i en livaktig seminariemiljö i vilken all vetenskaplig personal deltar. Miljön betonar kurser, seminarier, aktivt konferensdeltagande och kollegialt ansvar som viktiga beståndsdelar för att bygga upp
identiteter som forskare. Kraven förefaller dock vara olika för forskarstuderande som tillhör forskarskolan Program och energisystem jämfört med resten
av doktoranderna.
Det tvärvetenskapliga uppnås genom mötet mellan de många perspektiv
som finns representerade vid temat. Det förutsätter en öppenhet och en vilja
att se frågeställningar ur andra perspektiv än det egna och dra nytta av detta
möte. Till viss del har bredden i de perspektiv som finns representerade vid
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temat minskat till följd av personalförändringar, så är t.ex. det ekonomiska
perspektivet inte längre starkt företrätt. Det beräknar man kunna återställa
med hjälp av rekryteringar.
Det finns ett seminarium inom varje forskningsprogram samt ett gemensamt högre seminarium. Seminarierna är dock alla mycket aktiva och de forskarstuderande har svårt att hinna med mer än det egna. Temat tillämpar
kontrollstationer i form av treterminsseminarium, 60-procentseminarium och
slutseminarium.
Flertalet huvudhandledare är anställda vid temat men därutöver anlitas
fem externa huvudhandledare. Anledningen till detta är att de tidigare varit
anställda vid temat och behållit sin funktion trots ny anställning för att skapa
kontinuitet för den forskarstuderande. Sedan slutet av 1990-talet har antalet
minst docentkompetenta lärare vid temat minskat från 17–18 till nuvarande
6. Antalet forskarstuderande har också minskat men inte i samma utsträckning, från drygt 40 till drygt 20. Bland de biträdande handledarna är omkring
hälften externa, främst för att de kompletterar de inriktningar som finns vid
temat. Trots detta uppfattar bedömargruppen att det ibland saknas kunskap
om områden som är viktiga för några av de forskarstuderande. Det gäller kanske framför allt kunskap om de tekniska tillämpningsområden som ofta är
föremål för studier i en del av avhandlingsprojekten.
Det finns en tydlig struktur för uppföljning av temats forskarutbildning
som betonar det kollegiala ansvaret. Detta är avsett att ge transparens och
motverka godtycke i bedömningen. Emellertid uppfattar bedömargruppen ett
behov av att bättre kommunicera vad som sker i lärarkollegiet i samband med
uppföljningen, vilka beslut som tas och grunden för dessa.
Temat har etablerade nätverk såväl nationellt som internationellt, som doktoranderna har möjlighet att ta del av. En minskning av antalet gästföreläsare
förefaller ha skett till följd av ekonomiska åtstramningar.
Avhandlingarna skrivs i regel som monografier, ett fåtal sammanläggningsavhandlingar har presenterats. Riktlinjer för utformningen av och kraven för
de senare saknas. Merparten av avhandlingarna författas på svenska, lite drygt
en tredjedel är hittills skrivna på engelska.
Sedan starten har 70 personer disputerat, varav nästan hälften efter år 2000.
Av de forskarstuderande som antagits efter 1998 har tre hoppat av studierna
och påbörjat forskarutbildning på annan plats. Genomströmningen har förbättrats men är fortfarande inte riktigt på den nivå som önskas. Ytterligare
åtgärder har vidtagits under senare år, bland annat har delar av uppföljningen
tidigarelagts. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av dessa ansträngningar.

Samlade intryck och rekommendationer
Tema Teknik och social förändring har gott anseende inom sitt forskningsområde vilket också visar sig i högt söktryck till både den internationella ma-
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gisterutbildningen och till forskarutbildningen, samt framgångar när det gäller att dra in externa medel. Temats frågeställningar angrips utifrån en bred
bas och en väl fungerande seminariekultur fyller en funktion för att samla de
olika perspektiven i den tvärvetenskaplighet som temat syftar till. Som med
alla framgångsrika miljöer kan det dock finnas ett behov av att då och då se
över vilka inriktningar som är viktiga, för att undvika att man fastnar i vissa
perspektiv. Här ser bedömargruppen en möjlighet i de rekryteringar som är
förestående. I samband med en sådan översyn bör även målen för verksamheten formuleras och göras tillgängliga.
Temats omfattning har minskat när det gäller antalet forskarstuderande och
lärare. Miljön är dock relativt stor och förutsatt att samverkan mellan de olika
forskningsprogrammen fungerar är den tillräckligt omfattande.
Magisterutbildning bedrivs inom ramen för en genomtänkt struktur som
också ger studenterna en god inblick i den forskning som bedrivs och deras
uppgifter har anknytning till pågående projekt vid temat. Magisterstudenterna betonar den bredd som finns vid temat och som de menar ger dem goda
möjligheter att angripa sina frågeställningar inom STS-området. Det förefaller
dock som om introduktionen till de olika specialiseringarna som erbjuds kan
förbättras. Vi har noterat en viss snedfördelning när det gäller studenternas
val av specialisering.
Även forskarutbildningen förefaller väl organiserad efter temamodellen och
med ett gott stöd i bland annat seminarier och handledning. För den självklara
koppling till olika tekniska kunskapsområden som flera forskarstuderandes
projekt har är dock kompetensen i en del fall inte tillräcklig. Bedömargruppen
rekommenderar att öppenheten kring kontrollstationerna som finns inbyggda
i forskarutbildningen förbättras.
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Tema Vatten i natur och samhälle
Basfakta
Lärare vt 2006: 7 kvinnor, 10 män
varav:

Helårsstudenter på magisternivå 2004–2005:
30,63

Professorer: 1 kvinna, 6 män

HÅP/HÅS på magisternivå 2004–2005: 73 %

Docentkompetenta lektorer: 2 kvinnor, 4 män

Antal examinerade uppsatser/examensarbeten
2004–2005

Övriga disputerade lärare: 1 kvinna
Forskarassistenter: 2 kvinnor

magister 20 poäng: 17

Forskarstuderande: 14 kvinnor, 2 män
Antal examinerade i forskarutbildningen
2004–2005: 8 kvinnor, 4 män

Miljöns ramar
Tema Vatten i natur och samhälle (tema V) är ett av de ursprungliga teman
som skapades då temainstitutionen bildades i början av 1980-talet. De första
doktoranderna antogs hösten 1980 och den första disputationen ägde rum 1986.
Fram till och med 2005 har nästan hundra avhandlingar presenterats vid tema
V. Från början fanns endast forskarutbildning men 2002 skapades ett internationellt magisterprogram benämnt Water Resources and Livelihood Security och året efter ett magisterprogram i miljöhistoria. Det senare blev dock
kortlivat och avvecklades 2005. 2004 inrättades dessutom ett internationellt
magisterprogram benämnt Environmental Science som ett samarbete mellan Tema V och avdelningen för Miljövetenskap. Temats personal medverkar
också i olika utbildningsprogram vid teknisk fakultet.
Tema Vatten i natur och samhälle bildar tillsammans med tema Mat, kultur
medicin en enhet vid temainstitutionen. I enheten ingår dessutom avdelningarna för geografi och miljövetenskap. En enhetsansvarig tillika proprefekt vid
temainstitutionen finns tillsatt för att samordna de två temanas verksamhet.
Temat leds i sin tur av en temaansvarig, för närvarande en av temats professorer. Centrum för klimatpolitisk forskning ligger direkt under temainstitutionens prefektur medan dess två forskartjänster ligger under temat. Anknytningen till centrumet är inte helt oproblematisk organisatoriskt och kan leda
till en uppsplittring av verksamheten. Tema Vatten i natur och samhälle är
numera även delat mellan Linköping och Norrköping i och med att avdelningen för miljövetenskap tillfördes temat.
Verksamheten vid tema V har sedan början varit inriktad mot samspelet
mellan vatten, landskap, mark och människa. Tema V söker skapa ett brett
tvärvetenskapligt sammanhang som inkluderar både ett samhällsvetenskapligt och ett naturvetenskapligt perspektiv. Till temat är knutet ett naturvetenskapligt laboratorium med omfattande möjligheter till analyser kopplade till
frågeställningar kring vatten i olika sammanhang.
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Den nuvarande verksamheten har fem inriktningar: biogeokemi och akvatisk modellering; avfall och restprodukter; vattenresurser i ett försörjningsperspektiv; hållbar utveckling samt regional utveckling. Två parallella seminarier
bedrivs, ett med naturvetenskaplig inriktning och ett med samhällsvetenskaplig.
En av temats sju professorer har delar av sin tid kopplad till ämnet geografi
(finansieras via grundutbildningsmedel), en annan till centrum för klimatpolitisk forskning. Två av professorerna finns vid temat på heltid medan övriga
tre har nedsatt tjänstgöring. En professur i geokemi är under tillsättning.
Temats ekonomi har under 2000-talets första hälft haft ett relativt stort underskott men kom till följd av en stram ekonomisk politik i balans under 2005.
Situationen har inneburit att betydligt färre doktorander har antagits.

Magisterutbildning
Den internationella magisterutbildningen (master) vid tema Vatten i natur och
samhälle är inriktad mot vattenresurser kopplat till försörjningssäkerhet. Programmet fokuserar angelägna frågeställningar som i hög grad berör vad som
brukar betecknas utvecklingsländer. Flertalet studenter har ett miljöintresse
och olika grundutbildningar med sådan inriktning. Programmet har högt
söktryck, till övervägande del från andra länder än Sverige, och en stor del av
dem som söker till programmet kommer från utvecklingsländer. Tillsammans
gör detta att studenternas förkunskaper är högst varierande. En majoritet av
studenterna har varit män.
Programmet, som är på 60 poäng, består av tre 20-poängsmoment. Det första momentet omfattar obligatoriska kurser som är ägnade att belysa programmets område utifrån ett antal olika perspektiv. Som ett sista moment ingår en
metodkurs som examineras i form av en plan för examensarbetet. Det andra
momentet omfattar fyra fempoängskurser, varav två är obligatoriska och två
väljs i huvudsak bland ett utbud på fem kurser utifrån den studerandes inriktning. Det tredje momentet utgörs av ett examensarbete.
Att ha en stor andel studenter från andra länder innebär en del praktiska
problem i form av tidiga avhopp och visering. Det innebär att även om söktrycket är stort och alla platser kan fyllas är det inte alltid säkert att studentgruppen blir så stor när programmet väl drar igång. Antalet senare avhopp är
också relativt stort. Programmet har ett utbildningsuppdrag om tio studenter/prestationer. Programmets prestationsgrad låg på omkring 73 procent år
2004 och 2005.
Ett annat område där den stora internationella rekryteringen innebär särskilda utmaningar gäller examensarbetet. För flera av studenterna framstår det
som både angeläget och intressantast att hämta empirin till examensarbetena
från miljöer i hemlandet, men vare sig lärosätet eller den studerandes hemmiljö kan finansiera empiriska studier i hemlandet. I en del fall leder det till att
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studenten väljer att genomföra den empiriska studien i hemlandet men sedan
saknar möjlighet att slutföra examensarbetet på plats i Linköping.
Magisterkursen förefaller ha lyckas väl med att ge studenterna en mång- och
i viss utsträckning även tvärvetenskaplig teoretisk utbildning. Flera av studenterna framhöll just bredden i kursernas innehåll som den stora fördelen. De
utmanas att närma sig en frågeställning utifrån fler perspektiv än de tänkt då
de sökte till utbildningen. Det förefaller dock som om många av studenterna
anser att ett större inslag av praktiska moment och åtminstone exkursioner
vore av stort värde.
De studerande kommer i kontakt med forskningen vid temat via de egna
projekten och genom att de medverkande lärarna använder sin egen verksamhet som utgångspunkt. Däremot kommer magisterstudenterna bara i begränsad omfattning i kontakt med forskningen vid temat generellt.
Studentgruppen får en nära och positiv kontakt med de lärare som medverkar i programmet. Bedömargruppen finner det dock anmärkningsvärt att
studenterna inte känner sig mer hemma och välkomna vid temat i stort. Det
förefaller som om mottagandet till en del kan förbättras för att stärka känslan
av grupptillhörighet. I detta sammanhang är det också viktigt att studenterna
får tillgång till en egen lokal. Det är högst förståeligt att studenter med en så
varierande bakgrund behöver ges ett sammanhang och en plats att verka på
vid temainstitutionen.
Under utbildningens första del sker en kontinuerlig uppföljning av kurser
och av studenternas framsteg. Det förefaller som om den uppföljningen försämras avsevärt under det andra årets arbete med examensarbetena, vilket till
en del kan förklaras av att studenterna sprids på olika projekt. Det är dock viktigt att utbildningsledningen inför uppföljningspunkter då studenterna återses
för att skapa en kontinuerlig kontakt. Inte minst viktigt förefaller det vara att
skapa en tydligare avslutning. Nu är magisterstudenterna i stor utsträckning
ensamma under arbetet med examensarbetet och presentationen/examinationen av detta sker oftast utan något sammanhang.
Ett annat problem är att det inte förefaller finnas någon kontinuitet mellan
studenterna i olika årskullar på programmet. Eftersom de allra flesta studenter kommer från utomeuropeiska länder, och vistelsen därför i många avseenden är prövande, är det särskilt önskvärt med en sådan kontinuitet. Varje
kull lyckas mer eller mindre att skapa en samhörighet, skälen till variationerna
är naturliga med en så pass heterogen grupp. Ett sätt att öka samhörigheten
mellan årskullarna är att göra deltagandet i föregående års redovisning av examensarbetet till en del av det första årets moment. Det skulle dessutom skapa
ett sammanhang för de äldre studenterna där de kan presentera sina arbeten
för en grupp intresserade. Den känsla av ensamhet som bedömargruppen uppfattade fanns bland studenterna under andra året måste åtgärdas.

91

Forskarutbildningen
Behörig att söka till forskarutbildning vid tema Vatten i natur och samhälle är
den som utöver grundläggande behörighet för forskarutbildning har 60 poäng
i något ämne av central betydelse för forskarutbildningsämnet. Ett första urval
sker utifrån en bedömning av inkomna ansökningar, varefter en mindre grupp
kallas till den intervju som en grupp ur lärarkollegiet genomför och som ligger
till grund för den slutliga antagningen. Institutionsstyrelsen fattar beslut om
antagning med utgångspunkt i lärarkollegiets förslag.
Det första året är tänkt att ge inblickar i de forskningsinriktningar som
finns vid temat, att skapa en gemenskap samt att ge förståelse för de olika perspektiv som finns representerade vid temat i syfte att skapa en god grund för en
fungerande seminarieverksamhet. Under den andra terminen fokuserar varje
doktorand det egna forskningsområdet och läser kurser efter eget val. Bland
de forskarstuderande finns kontinuerligt en andel med utländsk bakgrund.
Doktorandkurser ges därför i regel på engelska.
Efter det första året ska den forskarstuderande ha författat ett problemnotat
som utgör en första avstämning. Det presenteras vid ett seminarium och ska
beskriva det egna projektet och dess relation till aktuell forskning. En andra
avstämning sker i form av ett 60-procentseminarium. Den forskarstuderande
ansvarar även för ett öppet seminarium vid denna tid som tar utgångspunkt
i en för doktoranden valfri text med anknytning till avhandlingen. Den sista
kontrollpunkten inför avslutningen är det slutseminarium som hålls omkring
ett halvår innan den planerade disputationen.
Av de forskarstuderande har majoriteten, 13 av 16, anställning som doktorand. Två genomför forskarutbildningen på externa stipendier och en som
antogs före 1998 gör den på egen tid. Av de 13 som har tjänst är 9 delvis internt
finansierade, antingen via fakulteten (8) eller rektor (1). Samtliga med anställning gör institutionstjänstgöring motsvarande tio procent eller mer även om
det inte är ett uttalat krav. De som undervisar ska enligt krav som fakulteten
ställer ha genomgått en grundläggande pedagogisk kurs vilken kan tillgodoräknas i forskarutbildningens kursdel.
Fram till och med 2003 antogs grupper av forskarstuderande i konkurrens
och efter utlysning vartannat år. Under 2004 och 2005 har bara en forskarstuderande antagits per år och principen för gemensam antagning har således
frångåtts. De senast antagna, som var kända för miljön innan de antogs, har
extern finansiering. Från och med 2006 har temat infört som krav att extern
finansiering för tre år ska finnas innan en forskarstuderande kan antas. Tidigare skedde annonsering både nationellt och på hemsidor vilket resulterade i
en blandad rekrytering från andra lärosäten både inom och utom landet.
En klar majoritet av de forskarstuderande är i dag kvinnor, 14 av 16. Det
är enligt självvärderingen en situation som funnits sedan 1990-talet efter att
tidigare har varit jämnare. Bland lektorer och forskarassistenter råder en förhållandevis jämn könsfördelning, medan männen är i tydlig majoritet bland
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professorerna. Temats företrädare intar i detta sammanhang en alltför passiv
hållning.
Den ekonomiska situationen har, som redan nämnts, under senare år påverkat temat i stor utsträckning. Det har inneburit att antalet handledare har
minskat vilket doktoranderna märkt genom minskade möjligheter att få handledning och att handledarna inte längre har samma möjligheter att sätta sig
in i deras projekt. Det har också inneburit minskade externa kontakter både
i form av gästföreläsare och egna besök på konferenser och andra universitet,
vilket gör att de forskarstuderande uppfattar miljön som något isolerad från
forskarvärlden.
Temat har tillgång till ett väl utrustat laboratorium med stor potential och
möjlig nytta för experimentellt inriktad forskning. Den påbörjade rekryteringen bör prioriteras och hänsyn bör tas till att någon med denna inriktning
skulle kunna göra så att laboratoriet kan utgöra den goda forskningsmiljö det
har förutsättningar att vara.
Genom att temat har två parallella semiarier minskar möjligheterna till
tvärvetenskaplighet. Det faktum att naturvetare och samhällsvetare vistas i
samma miljö, delar fikarum, har gemensamma möten etc. bidrar dock sannolikt till att respektive vetenskapsområdes frågeställningar blir föremål för en
diskussion som inte lika lätt kommer till stånd i en miljö som består av bara
den ena inriktningen.

Samlade intryck och rekommendationer
Tema V:s verksamhet är inriktad mot frågeställningar som är centrala för det
moderna samhällets utveckling – hur natur och samhälle ska kopplas samman. Så vitt bedömargruppen kan bedöma bedrivs god forskning och det
finns en potential i en miljö där både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv är samlade. Den naturvetenskapliga sidan har dock efter
hand kommit att dominera lärarstaben och en större integration med samhällsvetenskapliga perspektiv vore önskvärd. Att temat är attraktivt för forskarstuderande visar sig i ett gott söktryck.
Bedömargruppens intryck är att temat befinner sig i ett kritiskt skede i och
med en generationsväxling eftersom tre av de nuvarande sju professorerna
kommer att pensioneras inom några år. En stark historia med tydlig vilja och
tanke om vart man skulle har ersatts av en mer osäker situation och ett sökande efter riktning. Otydlig ledning och avsaknad av styrning samt en stark
tilltro till tyst överföring av kunskap inom miljön kan vara orsak till flera av
problemen.
Det finns inte längre aktiva forskargrupper inom alla områden där det finns
forskarstuderande. Det innebär att dessa forskarstuderande saknar bollplank
och att handledningen till en del blir lidande. Arbetet med självvärderingen
har visat på problem som temats företrädare var omedvetna om, vilket pekar
på bristande kommunikation. Bedömargruppen föreslår att mötesplatser för

93

de seniora forskarna och de forskarstuderande skapas, bland annat i syfte att
ta fram forskningsansökningar för temats fortsättning.
Magisterstudenterna föreföll överlag nöjda med sin utbildning. Den motsvarade deras förväntningar. Bedömargruppen har emellertid noterat ett behov av förbättring när det gäller att integrera studenterna i studiemiljön och
möjligheterna till praktiska inslag i utbildningarna.
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Tema Äldre och åldrande
Basfakta
Lärare vt 2006: 6 kvinnor, 3 män
varav:
Professorer: 1 kvinna, 1 man
Docentkompetenta lektorer: 2 kvinnor
Övriga disputerade lärare: 2 kvinnor, 2 män
Forskarassistenter: 1 kvinnor, 1 man
Forskarstuderande: 6 kvinnor, 2 män
Antal examinerade i forskarutbildningen 2004–2005: 1 kvinna

Miljöns ramar
År 2000 beslutade Socialvetenskapliga forskningsrådet att anslå medel till
Linköpings universitet för att bygga upp ett nationellt institut för forskning
om äldre och åldrande (NISAL – National Institute for the Study of Ageing and
Later Life). Syftet var, enligt självvärderingen, att skapa en sammanhållen,
strukturerad forskarutbildning av hög vetenskaplig kvalitet. Temabegreppet
valdes vid ansökan till det socialvetenskapliga forskningsrådet eftersom det
bedömdes vara beprövat och uppskattat.
Som ett nationellt centrum är NISAL lett av en styrelse som inkluderar
externa representanter. NISAL/tema Äldre och åldrande är placerat vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV). ISV är en flerfakultetlig
institution med ca 200 anställda, vars innehållsmässigt röda tråd är anknytningen till ”välfärdssamhället utanför lokalsamhället”. Den inrättades den 1
januari 2006 och präglas av stora, yrkesinriktade program som förbereder för
yrken som lärare, socionom, sjuksköterska och arbetsterapeut. Där ingår bland
annat också programmet för samhälls- och kulturanalys. All verksamhet är
förlagd till campus Norrköping.
Vid platsbesöket framkom en blandad bild vad beträffar vetenskaplig identitet. I självvärderingen beskrivs uppbyggnaden av forskningsinstitutet som att
en tvärvetenskaplig disciplin – gerontologi – placerats i en tvärvetenskaplig
miljö. Detta var inte en bild alla kände igen sig i vid platsbesöket.
Det allt överskuggande för temat är den synnerligen ansträngda ekonomin,
som på några års sikt kan hota temats existens. Institutet/temat skapades genom ett politiskt beslut. Det uppstod uppenbarligen tidigt en uppfattning
vid Linköpings universitet att forskningsmedlen skulle permanentas, men det
socialvetenskapliga forskningsrådet lades ned och finansieringen övertogs av
forskningsrådet för arbetsliv och samhälle (FAS). FAS har beslutat att stödet
till de nationella instituten ska skäras ned gradvis fram till år 2010. Om temat
ska överleva måste antingen nya pengar erhållas från FAS eller så måste andra
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finansieringskällor anlitas. Hittills har den filosofiska fakulteten endast bidragit med ett par doktorandanställningar.
Äldre och åldrande är ett växande internationellt forskningsfält där finansieringsmöjligheterna enligt vår bedömning är ganska goda. Bedömargruppens mening är att det är bristande strategisk planering att förlita sig på en
enda extern finansieringskälla.
Ett annat intryck är att de lokala kontakterna kan vidareutvecklas. Det
finns uppenbarligen ett stort intresse i Norrköping för forskningen som bedrivs vid universitetet, men tema Äldre och åldrande verkar inte ha prioriterat
samverkan med lokala aktörer.

Forskarutbildningen
Vid två tillfällen, 2001 och 2003, har forskarstuderande antagits. Söktrycket
har varit högt. Till 9 respektive 6 platser var det 99 sökande den första omgången och 46 den andra. De som har antagits har skiftande bakgrund, med
grundutbildningar i t.ex. historia, social omsorg, arbetsterapi och samhällsoch kulturanalys. Fältet äldre och åldrande belyses således ur ett flertal perspektiv. Samtliga forskarstuderande har doktorandanställning, med samma
villkor oavsett finansieringskälla.
Utbildningen innefattar 60 poäng kurser, varav de första 40 poängen är
obligatoriska och läses gemensamt det första året. Vi hörde mycket uppskattande kommentarer om kursdelen vid platsbesöket, inte minst om doktorandernas bidrag till varandras utveckling. Det finns mycket att lära av varandra
eftersom bakgrundskunskaper och vetenskapliga perspektiv är så skiftande.
Risken finns förstås alltid att inriktningen blir alltför bred, och att skillnaderna
kan göra att kollegernas inriktning blir obegriplig. Men i huvudsak framträder
kursdelen som en bred tvärvetenskaplig träning i olika perspektiv.
Handledningen förefaller fungera tillfredsställande. De forskarstuderande
får den hjälp de behöver. Närvaron i miljön, som ju knyter an till handledningen, verkar dock vara högst varierande.
Högre seminarier hålls varannan vecka. De ägnas antingen åt textdiskussioner utifrån avhandlingsavsnitt eller åt föreläsningar. Ett flertal föreläsningar
har givits av gäster, som också undervisat på forskarutbildningskurserna. Det
finns även mindre läsgrupper där doktoranderna träffas, samt lunchseminarier
som fungerar som avhandlingsverkstad.
Avhandlingsavsnitt presenteras vid två tillfällen: 60-procentseminariet och
slutseminariet. Vid dessa seminarier anlitas en extern disputerad kommentator. Bedömningen görs, vid bägge tillfällena, av en nämnd bestående av fem
ledamöter: huvudhandledaren, två forskare från institutet, den externa kommentatorn samt en representant från ett annat tema.
Institutionstjänstgöringen berördes vid platsbesöket. Det framkom kritiska
synpunkter på tillgången till möjligheter att undervisa och framför allt tillgodoräknandet av timmar. Eftersom doktoranderna har olika ämnesbakgrund
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sker undervisningen på olika program med olika ersättningsnivåer, vilket ger
skevheter i tillgodoräknandet. Vissa doktorander har svårt att få någon undervisning alls.
Deltagandet i nationella och internationella konferenser verkar uppmuntras, däremot har det inte varit vanligt att forskarstuderande tillbringar någon
längre tid vid utländskt universitet. Bedömargruppen anser att de redovisade
goda internationella kontakterna på senior nivå bör kunna komma även doktoranderna till del.
Enligt självvärderingen har 15 doktorander antagits sedan starten. Hittills
har en forskarstuderande disputerat och en har avlagt licentiatexamen. I självvärderingen redovisas sammanlagt åtta forskarstuderande. I år väntas ytterligare två doktorander disputera. Några har antingen hoppat av eller flyttat av
olika skäl.
Det finns ingen fastlagd policy angående avhandlingarnas form. Doktoranderna planerar både monografier och sammanläggningsavhandlingar. När
det gäller den sistnämnda kategorin finns det en praxis att fyra vetenskapliga
artiklar räcker för disputation. Dessa artiklar bör vara publicerade eller accepterade för publicering, men det görs en bedömning från fall till fall.
Det är svårt att bilda sig en uppfattning om tvärvetenskapligheten i forskningen vid temat. Enligt självvärderingen är den disciplinära identiteten viktig, både för doktorander och för lärare. För oss framstår det som om det
inledande kurspaketet ger en tvärvetenskaplig utbildning medan själva avhandlingsarbetet anknyter till etablerade discipliner (som förvisso kan vara
tvärvetenskapliga). Den sammanlagda forskningen som bedrivs vid temat
spänner dock över ett brett område.
Arbetsmarknaden för de nydisputerade berördes vid platsbesöket. Bland annat nämndes att postdoktorstiden kändes osäker eftersom temat riskerar att
avvecklas. Vårt intryck är att de forskarstuderande i första hand tänker sig en
akademisk karriär. Det har diskuterats om handledarna mer aktivt ska engagera sig i doktorandernas fortsatta yrkesliv. Vi menar att de forskarstuderande
i första hand ska förberedas för ett framtida yrkesliv.

Samlade intryck och rekommendationer
Bedömargruppen är övertygad om att det finns goda skäl, såväl inom- som
utomvetenskapliga, att satsa på forskning om äldre och åldrande. Det höga
söktrycket till anställningarna som doktorand bekräftar relevansen och attraktiviteten. Tema Äldre och åldrande ger ett splittrat intryck beträffande synen
på tvärvetenskap, vilket bidrar till en oklar vetenskaplig identitet utåt. Vi är
också osäkra på huruvida forskarutbildning är en kärnaktivitet i NISAL/tema
Äldre och åldrandes verksamhet vilket redan belyses av den dubbla användningen av såväl institut som tema för att beskriva verksamheten.
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Kurser och handledning förefaller fungera tillfredsställande, men vi anser
att temaledningen bör se över principerna kring tillgodoräknande av institutionstjänstgöring, som idag uppfattas som oklara av doktoranderna.
Vad gäller den dominerande frågan om ekonomin saknar vi underlag att
yttra oss i någon vidare mening, men vi anser att det inte är tillrådligt att i så
hög grad lita till att ett externt forskningsanslag, som baserar sig på ett politiskt beslut, ska permanentas. Det ger som synes en mycket sårbar situation.
Temat är inne i ett mycket kritiskt skede. Att utveckla långsiktiga strategier för
framtiden är en angelägen uppgift som står för dörren, inte minst med tanke
på att även lärarna är i pensionsåldern. Dessa diskussioner bör också innehålla
diskussioner om temats vetenskapliga innehåll och synen på tvärvetenskap.
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