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Ansvarig för minnesanteckningarna
1. Hildur Kalman öppnade mötet, och dagordningen godkändes
2. Strategiska frågor för forskarskolan diskuterades.
a) För att förhindra en tidsmässig eftersläpning vad gäller avtal med de medverkande
institutionerna, samt underlätta överrapportering till den institution som axlar värdskapet fr o
m höstterminen 2017 beslöts att: beslut ska tas om vilken institution som ska ta över
värdskapet efter Umeå vid styrgruppsmötet i september 2016.
b) Då Högskolan i Gävle nu har erhållit forskarutbildning i socialt arbete inom ramen för
Högskolans forskarexamensrätt ’Hälsofrämjande arbetsliv’, uppdrogs åt Yvonne Sjöblom att
bereda frågan om anslutning för Gävles del till forskarskolan inför nästa läsår.
3. Redovisning av budget för 14/15. Vid föregående styrgruppsmöte och läsårets början fanns cirka
200 000 kronor kvar vid Göteborgsinstitutionen vilka förvaltats även detta läsår vid GU enligt de
planer som presenterades då, vilket inneburit att de stått för:
- kursen ”Barn unga och familj i ett välfärdsperspektiv”7,5 hp,
- en ”workshop om politikens plats, roll och potentiella uttryck” - genomförd okt-14
- kostnader i samband med övertagande av värdskapet för forskarskolan.
Föregående års överskott, som delvis uppkommit till följd av några lyckade medfinansieringar av
kurser, och som nu har förbrukats, jämte det faktum att några kurser som beslöts vid mötet ifjol

har försenats innebär att ekonomin för närvarande är mycket god. Därmed bör forskarskolan
fortsättningsvis kunna ge tre kurser per läsår och dessutom ekonomiskt stödja olika initiativ från
doktorandernas sida till workshops – exempelvis anordnade i samband med konferenser såsom
Forsa, etc.
Bidragande till det positiva ekonomiska läget är också det faktum att forskarskolan nu har avslutat
det dyra avtalet för hemsidan och istället lagt in det under nuvarande värdinstitutions hemsida –
dock har vi behållit innehåll, utformning och domän: <rssw.se>.
Den tid som krävs för föreståndarskapet överstiger med råge de 5 % som hittills avsatts för detta i
budget, vilket innebär en betydande medfinansiering för värdinstitutionen. Detta problem har
diskuterats ingående vid tidigare möten, även så denna gång, och det beslutades att det i budgeten
avsätts 10 % framgent för detta uppdrag.
4. Korta rapporter gavs från de aktiviteter som pågått sedan föregående styrgruppsmöte, två kurser
respektive två workshops.
Kursen med inriktning på Genus, intersektionalitet och socialt arbete i globaliseringens tid kom tyvärr att
försenas i förhållande till ursprunglig planering, vilket innebar att den tidsmässigt kom att
konkurrera med kursen med inriktning på Barn unga och familj i ett välfärdsperspektiv. Detta innebar
att den förstnämnda fick några avhopp och ett litet antal deltagare. Kursen genomfördes dock
med färre kursträffar IRL, då en kursträff genomfördes via nätplattform. Deltagarna som fick ta
del av en lärartät kurs med mycket feedback var dock nöjda, och kursen blev billigare än
ursprungligen planerat på detta sätt. Ledningen för kursen pekar dock på vikten av att
kursdeltagarna får träffas IRL minst 2 ggr under en kurs, för att de kursinslag som ges med
nätstöd ska fungera bra.
Kursen Barn unga och familj i ett välfärdsperspektiv avslutas under kommande vecka, har haft ett
tjugotal deltagare, och kursledningen är mycket nöjd.
Initierat av doktorander Malmö hölls den 8 oktober 2014 en välbesökt och uppskattad Workshop
med inriktning på politikens plats, roll och potentiella uttryck i socialt arbete idag.
Den 12 juni 2015 hölls återigen en doktorandinitierad workshop, denna gång i Göteborg.
Workshopen var en uppföljning av den tidigare nämnda workshopen, och innebar även ett
konstituerande möte för nätverket Solidarisk Akademi - vilket siktar på att kunna ta en mer aktiv
del i den socialpolitiska debatten.
5. Kort rapport om kommande planerade kurser:
a) Introduktionskurs i forskning i socialt arbete 3 hp (Verner Denvall, Hildur Kalman, Evelyn
Khoo). Dec - 15
b) Att teoretisera i samhällsvetenskap 7,5 hp (Peter Dellgran o Anders Bergmark), januari – april
2016
c) Människobehandlande organisationer 7,5 hp (Staffan Johansson, Staffan Höjer, och ev.
Kerstin Svensson) april – sept 2016
d) Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp (Lars Plantin och Kristian Daneback) ht-16
e) Socialt arbete och migration 7,5 hp (Norma Montesino o Erica Righard) läsåret 2016-2017.
6. Med utgångspunkt i rapport av årets doktorandenkät (resultat bifogas), diskuterades kursbehov.
54 svarande (utskickad i maj, påminnelse i juni, respektive augusti). Det finns med andra ord
uppenbarligen problem med att nå ut med nyhetsbrev (och därmed med enkäten). T ex har det
varit problem i samband med omorganisation vid MiUn – informationen hamnade därmed hos
en person som inte hade ansvaret längre, och inte heller någon ny som axlat detta. Nu ska det
vara åtgärdat. Få svarande från Sthlm.
En majoritet av de svarande tycks vara de som hunnit ganska långt i sin utbildning, och därför
inte har så många kurspoäng kvar att ta. Det tycks med andra ord ta tid att lära sig veta att
forskarskolan och dess kurser finns - och att nyhetsbrevet samt hemsidan <rssw.se> riktar sig
särskilt till dem (och deras handledare)!

De svarande uttrycker att de är mycket nöjda med att forskarskolan finns, dess kursutbud och
med nyhetsbrev. Några tar upp den olyckliga omständigheten att det har uppstått förseningar av
planerade kurser – olyckligt för doktorander då det stjälper planering och har kommit att innebära
viss överlappning i tid mellan kurser. Enligt tidigare beslut i styrgruppen så kan kurser tidsmässigt
få överlappa – men kurserna får dock inte ha kursträffar samma vecka! Optimalt om kurserna kan
planeras så att de ges i följd.
Ett observandum: behovsfönstret hos doktoranderna är smalt i tid! Därför viktigt att både vara
proaktiva i kursgivning, och att som kursledning vara snabba på bollen, och tidsplaner som
hålls.
Vad gäller kurser som efterfrågas – utöver de som redan är planerade – så spretar förslagen något
åt olika håll, men några önskemål är tydligt återkommande, bland annat:
- Metodkurser, olika inriktningar, med tydlig inriktning på socialt arbete
- Kurs i kvantitativ metod som riktar sig till socialt arbete
- Kurs med inriktning på ’klass och makt’ (Skeggs och Bourdieu nämns bl a)
7. Diskussion om kurser/doktorandinitierade workshops för 2016/17.
Med utgångspunkt från önskemål i enkäten, andra inkomna förslag från lärosätena, samt
diskussion i styrgruppen beslutades följande:
a) efter en presentation av Mikael Bengtsson gällande ett påbörjat arbete i doktorandgruppen i
Lund med inriktning mot att ordna en workshop i samband med Nordiska FORSA-mötet i
Köpenhamn 2016, beslutades att stödja denna doktorandinitierade workshop.
b) Då en kurs i kvantitativ metod med inriktning mot socialt arbete för vt-16 för närvarande tas
fram vid Göteborgsinstitutionen disktuerades möjligheten att: i) antingen ge kursen i
samarbete med annat lärosäte inom ramen för forskarskolesamarbetet, eller ii) att (då kursen
redan är planerad) helt enkelt uppdra åt Göteborgsinstitutionen att ge den på egen hand, men
få den finansierad via forskarskolan, och därmed öppna den för andra sökande inom
forskarskolesamarbetet på de villkor som gäller för forskarskolans villkor (där hänsyn ska tas
till viss geografisk spridning av kursplatser, utöver den sedvanliga ”först-till-kvarnprincipen”). Båda de föreslagna varianterna förkastades efter diskussion i styrgruppen, då
kursen redan är planerad av Gtbg, och då man gärna vill hålla kvar vid den ursprungliga
intentionen: att en kurs alltid ges i samarbete mellan (minst) två lärosäten. Dock uppmanades
Göteborgsinstitutionen att tidigt låta ”annonsera” kursen på forskarskolans hemsida – för att
möjliggöra för andra doktorander att söka den ”i mån av plats”.
c) En kurs med inriktning mot ’social barnavård, migration och etniska relationer’ fanns som
förslag från Linköpings universitet – en kurs som då är tänkt att ges i samarbete med
förslagsvis Lund och Malmö (med vilka preliminär kontakt redan tagits), och som då skulle
utgöra en fristående kurs, men samtidigt kunna utgöra en fördjupningskurs i förhållande till
den kurs om ’socialt arbete och migration’ som redan planeras. Styrgruppen beslöt att avvakta
i denna fråga, och föreslog att föreståndaren, kort efter att kursen om ’socialt arbete och
migration’ getts, ställer en fråga i doktorandenkäten om möjligt intresse för en sådan kurs.
d) Styrgruppen beslöt att det bör planeras en kurs med inriktning mot ’klass och makt’, och
uppdrog åt föreståndare att identifiera en möjlig kursledning därvidlag.
e) Beslut togs om att kursen Från välfärdsstat till välfärdssamhälle ska ges igen framöver
(kursledning Håkan Johansson, Maria Eriksson, Lars Oscarsson, Lars Svedberg).
f) Beslut togs om att kursen Utvärdering i granskningssamhället ska ges igen framöver (kursledning
Verner Denvall, Björn Blom).
8. På grund av tidsnöd blev det en mycket rudimentär rapport från styrgruppsmötet i NordiskBaltiska forskarskolan i socialt arbete (NBSW) i Kuoppio i augusti. Dock förmedlades den
viktigaste punkten därvidlag: det finns en stående förfrågan om den nationella forskarskolan i
socialt arbete har möjlighet att, och intresse av, att stå för en veckolång ”summer school” augusti
2017 eller 2018, i samarbete med NBSW. Förutom att stå för kursen innebär ett sådant åtagande
att kursen måste öppnas för deltagare från de länder som förutom Sverige deltar i NBSW: dvs
Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Därutöver, eftersom doktorander i de
baltiska staterna inte har samma ekonomiska möjligheter till finansiering under sina

doktorandstudier som sina nordiska kollegor, och än mindre har tillgång stipendier för resor och
internat utomlands – så innebär ett åtagande i detta sammanhang att man försöker ordna med
särskilda resestipendier som de baltiska deltagarna kan söka.
9. Övriga frågor. Från ”professorsenkäten” vidarefördes två frågor:
a) vad gäller möjligheten att på forskarskolans hemsida annonsera för ”lokala”
forskarutbildningskurser – för att doktorander lättare ska kunna hitta, samt söka sig till, de
kurser som går på andra studieorter. Detta är absolut möjligt! – men kräver att de lärosäten
som ingår i samarbetet hör av sig med aktuell kursinformation till föreståndaren (alternativt
till forskningssekreterare vid värdinstitutionen, William Vestman Malmi:
william.vestman.malmi@umu.se ). Studierektorerna för forskarutbildning vid de olika
lärosätena är troligtvis de som bäst kan vidarebefordra sådan information så fort kursplan och
planerad kursstart finns på plats!
b) En fråga om forskarskolan kan tänkas ändra på tidigare tagna policybeslut – det att kurser
med metodinriktning inte ska ges inom ramen för forskarskolesamarbetet. Frågan
diskuterades utan att något beslut om framtida inriktning för policyn togs. Dock hänvisades
det delvis i diskussionen till den under punkt 6 diskuterade ”kvantkursen” som ska ges av
Göteborgsinstitutionen under våren 2016 – till vilken andra doktorander kommer att kunna
söka i mån av plats. Den förväntas kunna annonseras på forskarskolans hemsida kring
årsskiftet. Med tanke på det starka intresse som uttryckts i doktorandenkäten för metodkurser
torde det finnas anledning att diskutera denna fråga även nästa år.
Umeå 2015-09-22
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