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Hansen, doktorandrepresentant; Lena Hübner, Stockholms universitet;
Magnus Jegermalm, Hälsohögskolan Jönköping, Jönköping University;
Björn Johnsson, Malmö högskola; Max Koch, Lunds universitet; Sibel
Korkmaz, doktorandrepresentant; Christian Kullberg, Mälardalens högskola;
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Marie Nordfelt, Karlstads universitet; Pernilla Ouis, Halmstad högskola;
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1. Mötet öppnas av Sabine Gruber. Presentationsrunda. Inventering
av övriga frågor.
2. Ny föreståndare för nationella forskarskolan – docent Lena Hübner,
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet sedan 1 juni
2020. SU kommer vara värdinstitution i tre år. Lena H är också
föreståndare för Nordiska baltiska skolan – mandatperioden två år.
Förra året uttrycktes en stark önskan från NBSW att Sverige skulle
ta över värdskapet och anordna en sommarkurs. Lenas
forskningsområde är missbruk.
3. Året som har varit. Slutförda kurser eller som skulle varit slutförda:
I) Interventioner mot fattigdom, försörjningsstöd. II) att teoretisera
i samhällsvetenskap en kurs genomförd, det var planerat för en
ytterligare som skulle startas i mars men till följd av pandemin blev
den uppskjuten till hösten. Kursen är nu åter framskjuten till våren.
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Kursansvariga tyckte inte att det går att ge den på distans. Vissa
doktorander som hade velat gå kursen kommer antagligen inte att
gå den på grund av att kursen skjutits fram. III) kursen internationell
migration och socialt arbete, avslutades i början av våren 2020. IV)
sommarkurs i nordiska baltiska forskarskolan i Helsingfors. Men
kursen blev inställd i maj pga pandemin – uppskjuten till nästa år,
kommer att ges augusti 2021. Doktorandrepresentanterna hade
planerat en workshop om skrivande och mediahantering med
Magnus Linton och Marta Shebehely. Det har varit stort intresse för
denna workshop med 22 anmälda doktorander. Workshopen är nu
planerad till våren. Jonas ger tips på Sara Arvidsson som är
kommunikationschef vid Örebro universitet för workshopen om
mediahantering. En annan workshop är också planerad och ska
handla om att forska om och med känsliga ämnen, hur göra
intervjuer med målgrupper som är känsliga. Detta är planerat till
nästa år. V) Barn och unga i välfärdsperspektiv – kursen är påbörjad
i samarbete med FYS. Doktorander och licentiander utgör
underlaget för kursen, Lund, Stockholm och Göteborg organiserar i
samarbete. Pågår nu.
4. Doktorandenkäten. Sibel och Caroline och Ylva har åtagit sig att
kommentera och presentera. Sibel – enkäten är diskuterad utifrån
olika perspektiv. Det finns önskemål om ämnesspecifika kurser.
Samtidigt finns aspekter med enkäten som gör den lite svår att
förstå. Från vissa högskolor fanns inga svar på enkäten. Vad syftar
enkäten till – är det en möjlighet att önska kurser? Vilka studenter
har gått kurser? Går det att ta in informationen på annat sätt – det
är rätt långa tider mellan enkätundersökning och att en kurs kan
genomföras. Tre kurser rätt snarlika, de går ihop. Enkäten är trubbig
i utskicket. Kanske därför ingen i Stockholm har besvarat, men flera
doktorander i Stockholm har heller inte fått enkäten.
Ämnesspecifika kurser borde kunna ges på den nationella
forskarskolan. Metodkurser skulle kunna ges lokalt eftersom dem
kan spänna över flera ämnen utan att det blir problematiskt. Är det
intressant att veta hur många kurspoäng en doktorand har tagit?
Kanske mer intressant att veta hur långt de kommit i sin utbildning,
har de finansiering? Och om de nyttjat nationella forskarskolan. Det
finns ingen plattform där man kan se forskarkurser vid andra
lärosäten. Tidsbesparande, skulle kunna göras med
forskarsekreterare på de olika lärosätena. Ordet är sen fritt.
Mikaela – vad är syftet med enkäten? Vad är det för material ni vill
ha in? Sabine – doktorandenkäten har hängt med rätt länge när
Linköping övertog värdskapet. Ursprungligen, det har varit ett sätt
att få en bild av behovet av kurser som ett underlag till
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styrgruppen. Tidigare när det här nätverket var mindre var den
lättare att hantera. Marie E. – samtidigt finns en enkät inför
professorsmötet som skulle kunna utvecklas. Det är två olika
enkäter som från början pratade med varandra men som nu glömts
bort. Monika W – ämnesspecifika kurser har vi diskuterat vi har en
kurs som kommer att ges våren 2021. Vi har också doktorander
med andra språk, finns enkäten på både engelska och svenska?
Sabine – enkäten är på engelska men kurserna bara på svenska
även om diskussion om kursspråk har förts under åren. Det finns en
möjlighet att annonsera sina kurser på forskarskolans hemsida.
Göteborg har gjort det, men sista året har det varit väldigt tyst.
Men det är en bra möjlighet att annonsera. För mindre lärosätena
är det ett bra sätt få ekonomi i kurser. Sabine tar upp att enkäten
inte kommer ut som den ska. Den skickas till
styrgruppsrepresentanten och forskningsadministratören på olika
lärosäten. Det åligger dem att skicka vidare till doktoranderna. Men
någonstans fastnar den. Vi har ingen förteckning på alla
doktorander. Något måste ha hänt i Stockholm eftersom den inte
kom ut där. Förra året kom det in fler svar än det fanns doktorander
i ämnet.
Lena – med ledning av vad doktorandrepresentanterna sagt borde
enkäten uppdateras, en sändlista av alla doktorander borde finnas.
Maria E – det finns en sändlista bland professorerna, det går att
kommunicera med alla professorerna. Hanna – det skulle vara
jättefint att få den information jag är inte professor så jag får inte
utskicken.
5. Ekonomin. Sabine ber om ursäkt med strulet av hennes lön i
översikten, reviderad resultaträkning är nu utskickad (10% lön till
Sabine). Finns inte så mycket pengar i forskarskolan och kan inte
täcka alla reella kostnaderna för undervisningen i kurserna.
Överskottet beror på kursglapp i övergången från Umeå till
Linköping. Några kurser har blivit inställda och någon har skjutits
fram. Samarbetet med FYS är ekonomiskt gynnsamt eftersom FYS
hjälper till att finansiera de kurser de är medarrangörer till.
Resekostnader ser högt ut kommenterar Sabine men
resekostnaderna täcker också kostnaderna för resa med kost och
logi till Riga för sommarkursen 2019. Innestående pengar kommer
att föras över till Stockholm. Det finns ekonomiskt utrymme att
anordna två workshops under kommande år. Medlemsavgifterna är
25 000 kr per år och lärosäte. Någon ställer frågan om det går att
hitta ett pedagogiskt upplägg som möjliggör att kurser genomförs
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och inte skjuts upp på det här sättet? Sabine – ungefär 200 000 kr
är lönekostnaden för föreståndaren. En kurs får kosta ungefär
120 000 kr, vilket är lågt räknat. Sabines förslag är att göra flera
kurser till våren. Möjligen skulle man kunna vara lite mer generös i
ersättningen till kurserna.
6. Till nästa år. Nu går ”barn och unga i ett välfärdsperspektiv” och
kommer bli färdig VT21. Och en ny omgång ”att teoretisera” och
sommarkursen i nordiskbaltiska forskarskolan”. Det har tidigare
varit väldigt få från Sverige som åker. Sabine vill slå ett slag för
kursen som ges i Helsingfors nästa år. Det är ett bra sätt att skaffa
sig ett nätverk, lära känna andra doktorander. Sen tidigare har det
diskuterats om fortsatt samarbete med FYS – med inriktning äldre
och funktionshinder. Som är aktuell att ges hösten 2021. Sabine –
det finns ekonomiskt utrymme för en kurs till under våren, kanske
två. Distans har förts på tal för ”att teoretisera kursen”, Lisa
Wallander och Peter Dellgran, har lagt upp kursen som en kurs på
plats. Men framöver är det bra om man kan fundera över
möjligheterna till distans. Orten blir Lund. Majen – jag var inte med
i förra årets möte, introkursen diskuterades. En del av kurspoängen
gavs på det egna lärosätet och viss poäng var från forskarskolan.
det är ett bra upplägg att koppla det till introkursen. Kerstin –
Rapporterar från FYS. Det kommer totalt vara 30 doktorander som
antas 2019, 2020, 2021. Vid varje antagningstillfälle finns olika
teman. Vid andra omgången, med inriktning mot äldre och
funktionshinder antogs bara 8 doktorander. Vid den tredje
antagningen kommer 12 doktorander att antas. Då finns inget
specifikt empiriskt område i fokus då men de antagna måste vara
yrkesverksamma i socialtjänsten. Det finns medel för
medfinansiärer för en kurs (2022–2023). FYS kan ordna de här
kurserna själva men vill gärna bjuda in till kursen. Det finns också
utrymme för några till i våra kurser eftersom doktorandgruppen
inte är full. Kerstin säger att de vill gärna ha undervisning på plats
eftersom det är verksamhetsdoktorander. Hanna – vi har fått två
doktorander från civilsamhället. Hon försöker nu, tillsammans med
Uppsala dra i ett nätverk i Stockholmsområde. Föreslår introkursen,
eftersom alla ungefär har samma kursplaner. Torbjörn – Vi kommer
att utveckla en introduktion som kommer att ges, men den kommer
att ges mer som en läskurs. Mikaela – för oss är också äldre och
funktionhinder viktigt. Kvalitativa metodkursen för FYS kommer
vara digital, men de hoppas på ett slags internat i mars. För den
som är intresserad kommer Sofia Ryd att lägga ut schemat för hur
kursen ser ut. Skulle vara jätteroligt om fler vill gå den, nu är det 8
anmälda. Maria – kan vi använda en introduktionskurs i
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forskarskolan som en hybrid av kombination digitalt och fysiskt. Kan
de gemensamma delarna ske digitalt? Förslag att gör detta som en
pilot gillas av flera. Lena – Äldrekursen, det skulle vara bra att
samordna, det finns några villiga lärare, Håkan Jönsson från Lund
och flera från min institution. Sabine – flera verkar tycka det är bra
förslag att återupptag introduktionskursen. Marias förslag att göra
en pilot av en halvdigital kurs. Lena som nu är föreståndare kan
vara med i en grupp som planerar detta. Mötet kommer överens
om att en introduktionskurs kan anordnas av högskolorna vid Linné
+ Örebro + Södertörn gemensamt
Angående äldre-kursen beslutas vid mötet att Lena, Mikaela och
Kerstin ska ha en fortsatt kommunikation om planeringen av denna
kurs. Sabine föreslår att Lena ska ge relevanta forskarnätverk
uppdrag för kursen. Förslag som ges vid mötet av Kerstin är att
Stockholm + Göteborg + Lund i samverkar i denna kurs med siktet
på hösten 2021.
Sabine föreslår en viljeinriktning för resterande kurser och att Lena
sedan får sondera terrängen. Två förslag att arbeta vidare med är
Sociologiska teorier och Människobehandlande organisationer. Bra
om vi ganska snart kan annonsera de kurser som ska ges under året
Mikaela- det går ju inte att få till det så snabbt. Kursplanen tar tid
att dras igenom, det behövs minst ett år för att få till det. Sabine –
hösten 2022 behöver man nog sikta på med de nya kurserna. Björn
– kursen om makt och motstånd, jag är inte säker på att Lalander
och Sahlin är helt uppbokade till våren. Majen –
Människobehandlande organisationer skulle vara intressant, men
kanske man ska gå ut med en förfrågan till docenter och forskare
vad det finns intresse att ge? Kerstin – vad hände med arkivet med
kursplaner? Sabine – arkivet finns fortfarande, vi kan föra över det
från Linköping. Kerstin – det är bra att ha med historien. Maria –
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle är en kurs vi kan ge, vi gav
den med Lund, Håkan Johansson. Och även kursen om
intersektionalitet som Mälardalen gav. Makt och motstånd. Det
finns ett helt batteri av kurser som många doktorander är
intresserade.
7. Kalendariet. Skicka information om disputationer så kan vi lägga ut
det på hemsidan. Eller särskilda seminarium som kan vara
intressant för doktorander.
8. Nästa års styrgruppsmöte. Hittills har det varit professorsmöte som
bestämt det. Christian – vi har fått erbjudande från Uppsala, tredje
veckan i september. Rafael Lindqvist skulle kolla med institutionen

5

5 (6)

och återkomma. Christian, det är alltid torsdag och fredag. Maria –
17 eller 23 - 24 september?
9. Övriga frågor? Ingen tar upp något.
10. Mötet avslutas.
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