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Förord 

Bakgrunden till att jag skrivit den här rapporten om Socialhögskolans doktors-
avhandlingar är att docent Torbjörn Hjort och jag under åren 2009 till 2015 var 
redaktörer för Socialhögskolans avhandlingsserie. Vårt uppdrag innebar inte att 
vi var involverade i avhandlingsarbetet. Vi kom in i processen när avhandlingarna 
i princip var klara och då vi erbjöd doktoranderna ett redaktionellt stöd för att 
avhandlingarna akribi- och stilmässigt skulle passa in i Socialhögskolans avhand-
lingsserie. Ibland fick vi frågor om avhandlingarna. Hur många avhandlingar har 
det skrivits? Hur ser könsfördelningen ut? Vilka ämnen är vanligast i avhand-
lingarna? Ofta kunde vi inte ge några säkra svar på de här frågorna. Detta fick 
oss till att under det sista året som vi var redaktörer tillbringa några dagar i Soci-
alhögskolans arkiv för att bygga upp det vi kallade avhandlingsförteckningen. 
Förteckningen gav oss en bättre översikt över avhandlingarna och vi tänkte att 
den kunde vara intressant om någon ville studera Socialhögskolans avhandlingar. 
Succesivt har förteckningen kompletterats med uppgifter om de avhandlingar 
som tillkommit efter 2015. 

Våren 2018 frågade professor Håkan Jönson mig om jag hade möjlighet att 
utifrån avhandlingsförteckningen göra en presentation av institutionens avhand-
lingar på Socialhögskolans forskardagar. Det gav mig möjligheter att titta när-
mare på avhandlingsförteckningen. Jag upptäckte en del luckor i materialet. In-
för presentationen och under arbetet med denna text har jag därför kompletterar 
förteckningen med nytt arkivmaterial. Tack till Carina Olsson, utbildningsad-
ministratör på Socialhögskolan, Camilla Jönsson, systemförvaltare på Ladok och 
Robert Iwenstam, arkivarie på Universitetsarkivet/Arkivcentrum Syd, för hjälp 
med arkivuppgifter samt till docent Torbjörn Hjort på Socialhögskolan, som har 
varit med och byggt upp avhandlingsförteckningen. Det finns också flera andra 
kollegor som visat intresse och med tips och synpunkter underlättat mitt arbete 
med rapporten och som jag också vill tacka. Jag tänker främst på Martin Berg-
ström, Per Gunnar Edebalk, Cecilia Heule, Håkan Jönson, Marcus Knutagård, 
Barbro Lenneer-Axelsson, Lennart Nygren, Anette Skårner och Hans Swärd. 

 
Lund i maj 2019 
Arne Kristiansen 
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Inledning 

Huvudsyftet med denna rapport är att ge en bild av Socialhögskolans forskarut-
bildning med utgångspunkt i de 86 doktorsavhandlingar som publicerats på So-
cialhögskolan. Det vill säga från Eric Olssons avhandling ”Förändring och kon-
flikt”, som publicerades i mars 1988, till Jayeon Lindellees avhandling ”Beyond 
Retrenchment”, som publicerades i november 2018. Min ambition är inte att 
kunskapsteoretiskt bedöma kvaliteten på avhandlingarna eller andra delar av 
forskarutbildningen, något mitt material inte heller tillåter. Ambitionen är sna-
rare att synliggöra tendenser och förändringar med anknytning till avhandlings-
arbetet under de drygt trettio år som det utbildats forskare i socialt arbete på 
Socialhögskolan i Lund. Frågor som jag uppehåller mig vid är bland annat: Hur 
ser genomströmningen ut i forskarutbildningen? Vad handlar avhandlingarna 
om? Vilka vetenskapliga metoder används? Vem är det som granskar avhandling-
arna? Jag redogör också för hur könsfördelning, ålder och utbildningsbakgrund 
sett ut hos de som tagit doktorsexamen genom åren. 

Grundstommen i det material som ligger till grund för rapporten är den för-
teckning över Socialhögskolans avhandlingar som docent Torbjörn Hjort och 
jag började sammanställa under tiden som vi var redaktörer för Socialhögskolans 
avhandlingsserie. Den innehåller uppgifter om bland annat avhandlingstitel, dis-
putationsdatum, ämne, metod, opponent och betygsnämnd. Under arbetet med 
rapporten har jag kompletterat materialet i förteckningen med uppgifter från 
Ladok och arkivmaterial från Universitetsarkivet. 

För att kunna kontextualisera och analysera mitt material har jag haft stor 
nytta av historieprofessorn Birgitta Odéns studie ”Forskarutbildningens föränd-
ringar 1890-1975: historia, statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia” 
(Odén 1991). Flera av professorerna Peter Dellgrans och Staffan Höjers texter 
om kunskapsutvecklingen i socialt arbete (Dellgran & Höjer 2000, 2011, 2017) 
har också varit viktiga för mitt arbete. Jag har också haft stor nytta av professor 
Sune Sunessons text om utvecklingen av ämnet socialt arbete i Sverige (Sunesson 
2003), liksom av professor Hans Swärds och professor Per Gunnar Edebalks tex-
ter om samma ämne (Swärd 2007; Edebalk 2003; 2015). Jag har, som framkom-
mer av texten, även haft användning av ett antal andra undersökningar och ut-
värderingar av forskarutbildningarna i Sverige. 

Om etableringen av forskarutbildning i socialt arbete i Sverige 

Forskarutbildningen har stor betydelse för samhällets forskning och kunskapsut-
veckling (Odén 1991). Ansvaret för att bedriva forskarutbildning är en viktig del 
av universitetens verksamhet. Ett centralt mål för forskarutbildningen är att dok-
toranden skall utveckla kunskaper och förhållningssätt för att efter avlagd dok-
torsexamen kunna verka som en självständig forskare. Även om forskarutbild-
ningen innehåller ett block av teori- och metodkurser, så utgörs huvuddelen av 
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utbildningen av själva avhandlingsarbetet genom vilket doktoranden enligt Hög-
skoleförordningen (1993:100) skall ”… visa sin förmåga att genom egen forsk-
ning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen…”. För doktoranden innebär en 
godkänd avhandling doktorsstatus och möjligheter att skapa en karriär som fors-
kare inom eller utanför universitetsvärlden (Dellgran & Höjer 2011, 2018; 
Strannegård, 2003). För de institutioner som bedriver forskarutbildning kan av-
handlingarna betraktas som ett viktigt uttryck för kvaliteten på forskarutbild-
ningen (Odén 1991; Dellgran & Höjer 2003, 2011; Geschwind & Forsberg 
2015). Peter Dellgran och Staffan Höjer, som sedan slutet av 1990-talet med 
utgångspunkt i avhandlingar och andra akademiska texter undersökt kunskaps-
utvecklingen i socialt arbete i Sverige, skriver att avhandlingen är ”… ett krö-
ningsverk som låter oss ana något om forskarutbildningens kvalitet.” (Dellgran 
& Höjer 2011, sid. 87). 

År 1977 blev socialt arbete ett självständigt akademiskt ämne i Sverige, vilket 
innebar att socialt arbete blev huvudämne i socionomutbildningen, men också 
en egen forskningsdisciplin. Förändringen var en del av Högskolereformen 
1977, vilken innebar en omfattande förändring av det svenska universitets- och 
högskolesystemet. Diskussionen om behovet av forskning och forskningsanknyt-
ning i de svenska utbildningarna i socialt arbete kan hänföras till tidigt 1900-tal 
(Swärd 2007). I mitten av 1900-talet ökade kraven på kunskaper om sociala frå-
gor från bland annat politiker, socialarbetare och forskare, vilket fick stor bety-
delse för de förändringar som skedde av socionomutbildningarna i samband med 
1977-års högskolereform (Sunesson 2003; Swärd 2007). 

Högskolereformen 1977 medförde att socialhögskolorna, som tidigare varit 
fristående högskolor, integrerades i universitets- och högskoleorganisationen 
(Sunesson 2003; Edebalk 2003; Swärd 2007). Det fanns sex socialhögskolor i 
Sverige när Högskolereformen 1977 genomfördes1. Socialhögskolorna i Öster-
sund och Örebro blev en del av de statliga högskolorna på respektive orter. So-
cialhögskolorna i Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå blev en del av univer-
siteten på sina respektive orter. Enligt Högskolereformen skulle grundutbild-
ningen på socionomutbildningarna bli forskningsbaserad och de fyra socialhög-
skolor som blev universitetsbaserade fick medel för att anställa professorer och 
börja bygga upp forskarutbildning och forskning i ämnet socialt arbete. 

1979 blev Harald Swedner professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. 
Senare samma år blev Hans Berglind professor i socialt arbete på Stockholms 
universitet. Bengt Börjeson tillträdde som professor i socialt arbete på Umeå uni-
versitet 1981. På Lunds universitet dröjde det tills 1984 innan Sune Sunesson 
kunde börja arbeta som tillförordnad professor på Socialhögskolan, för att året 
efter bli förordnad som professor av regeringen (Sunesson 2003). En av profes-
sorernas viktigaste uppgifter var att starta upp forskarutbildningar och att börja 

                                                             
1 Det bedrevs även socionomutbildning vid det stiftelsedrivna Sköndalsinstitutet, som inte var statligt och hade således 
en annorlunda organisations- och finansieringsform än de sex statliga socialhögskolorna. Sköndalsinsitutet är numera en 
del av den privatägda Ersta Sköndal Bräcke högskola. 
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anta doktorander.2 I februari 1981 publicerades den första doktorsavhandlingen 
i socialt arbete i Sverige. Det var socionomen och juristen Gunnar Krantz som 
disputerade med sammanläggningsavhandlingen ”Om barnavårdslagstiftningens 
roll i socialt förändringsarbete” (Krantz 1981) på Socialhögskolan vid Göteborgs 
universitet. 

Sune Sunesson (2003) ger en initierad beskrivning och analys av hur ämnet 
socialt arbete, från att initialt fått ett tämligen svalt mottagande av akademin, på 
ett kvarts sekel utvecklades till en etablerad samhällsvetenskaplig disciplin i Sve-
rige, som stod väl upp mot andra tidigare etablerade samhällsvetenskapliga disci-
pliner som statsvetenskap, sociologi och psykologi. Sunesson (a.a.) visar också 
hur självrekryteringen inom ämnet när det gäller professorer och docenter hade 
stärkts väsentligt. 

Ämnets förmåga till självrekrytering är en indikator på dess institut-
ionalisering. Från en självrekryteringsgrad på 0 procent när det gäl-
ler professorer och docenter fram till 1990, har självrekryteringsgra-
den nu ökat till 90 procent bland de docenter som utnämnts de sen-
aste fem åren, 75 procent bland befordringsprofessorer och 60 pro-
cent bland de senaste anställda rekryteringsprofessorerna. (Sunesson 
a.a., sid. 124) 

År 2003, då Sunessons text om hur socialt arbete hade etablerats inom akademin 
publicerades, fanns det tio lärosäten som bedrev socionomutbildningar, varav 
fem hade forskarutbildningar i socialt arbete. Det fanns ett 20-tal professorer och 
ett 40-tal docenter i socialt arbete (Högskoleverket 2003). Det hade publicerats 
157 doktorsavhandlingar i socialt arbete (Brunnberg 2013). 

Det har nu gått drygt 40 år sedan ämnet socialt arbete började att integreras 
i det svenska universitets- och högskolesystemet. Den framgångsrika akademise-
ring som Sunesson beskrev 2003 har fortsatt och konsoliderats. Idag bedrivs 
socionomutbildningar och forskarutbildningarna i socialt arbete på 15 lärosäten 
i Sverige. Det finns ett 70-tal professorer, ett 90-tal docenter och det har publi-
cerats drygt 400 doktorsavhandlingar i socialt arbete. Sedan 2008 finns det en 
nationell forskarskola i socialt arbete. Den stora ökningen av antalet publicerade 
avhandlingar i socialt arbete är en följd av att antalet institutioner som erbjuder 
forskarutbildning har ökat, liksom antalet professorer och docenter i socialt ar-
bete samt att det skett en ökad efterfrågan om forskning på välfärdsområdet, 
vilket genererat mer medel för forskning och forskarutbildning. 

                                                             
2 Under tiden som tillsättningsprocessen av de fyra första professorerna pågick togs det olika initiativ till forskningsverk-
samheter på socialhögskolorna i Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund. I Göteborg var Barbro Lennéer Axelsson till-
förordnad professor 1977-1979. Hon startade bland annat en forskningsförberedande kurs i socialt arbete 1979 (Barbro 
Lennéer Axelsson, Göteborgs universitet, e-post 6 november 2018). På Socialhögskolan i Stockholm var Ulla Pettersson 
och Karin Tengvald tillförordnade professorer innan Hans Berglind tillsattes (a.a.). På Umeå universitet, där det också 
startades en forskningsförberedande kurs i socialt arbete, var Lars-Åke Lindberg tillförordnad professor 1979-1981 
(Lennart Nygren, Umeå universitet, e-post 11 november 2018). På Socialhögskolan i Lund tillsattes ingen tillförordnad 
professor innan Sune Sunesson började arbeta på institutionen 1984, men det startades en forskningsförberedande kurs 
och institutionen gav medel till en del mindre forskningsprojekt (Per Gunnar Edebalk, Lunds universitet, intervju 6 
november 2018). 
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Forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund 

Uppbyggnaden av forskningen på Socialhögskolan vid Lunds universitet kom, 
som jag redan nämnt, inte igång på allvar förrän 1984, då Sune Sunesson började 
arbeta som tillförordnad professor på institutionen. Då hade det gått nästan sju 
år sedan 1977-års högskolereform hade börjat att implementeras. På universite-
ten i Göteborg, Stockholm och Umeå var det en relativt smärtfri process att in-
rätta professurer i socialt arbete. I Lund blev det en flera års invecklad dragkamp, 
som först handlade om huruvida socialt arbete kunde betraktas som ett akade-
miskt ämne och om en professur i socialt arbete överhuvudtaget skulle inrättas 
(Edebalk 2015). När det blev klart med att professuren skulle tillsättas uppstod 
konflikter kring var den skulle placeras. Det fanns både institutioner inom uni-
versitetet och organisationer utanför universitetet som hävdade att de, och inte 
Socialhögskolan, borde få professuren (a.a.). Sunesson (2003), som berör den 
invecklade tillsättningsprocessen i Lund, skriver: ”Kanske borde man istället för-
klara att professuren faktiskt trots motståndet kom till?” (Sunesson, 2003, fotnot 
på sid. 106). 

Sune Sunesson, som blev utnämnd till professor i socialt arbete av regeringen 
1985, började bygga upp två forskningsprogram, varav ett om socialbidragshan-
tering och ett om kunskapsanvändning i socialt arbete (a.a.). I januari 1985 an-
togs de 15 första doktoranderna. Samma år började Rosmari Eliasson att arbeta 
på Socialhögskolan, 1985-1992 som adjungerad professor, därefter med en fast 
professur. Andra forskare som tidigt knöts till Socialhögskolan och som blev vik-
tiga i uppbyggnaden av forskningen och forskarutbildningen var Gunvor An-
dersson och Sven-Axel Månsson. Även Per Gunnar Edebalk, som var prefekt på 
Socialhögskolan 1977-2002, kom att spela en viktig roll för forskarutbildningen 
(a.a.).3 Den första disputationen på Socialhögskolan i Lund skedde den 17 mars 
1988, då Eric Olsson lade fram sin doktorsavhandling ”Förändring och kon-
flikt”. Under forskarutbildningens tio första år på Socialhögskolan i Lund pub-
licerades elva doktorsavhandlingar. 

Det har gått mer än 35 år sedan professor Sune Sunesson och hans medarbe-
tare började utveckla forskningen och forskarutbildningen i socialt arbete på So-
cialhögskolan i Lund. Redan från de första åren har forskningen på Socialhögs-
kolan varit framgångsrik och institutionen har hävdat sig väl inom samhällsve-
tenskapen, till exempel i konkurrensen om externa forskningsmedel. Även fors-
karutbildningen på Socialhögskolan fick tidigt ett gott renommé (se t.ex. Hög-
skoleverket 2003). Detta är tendenser som varit bestående genom åren. Idag är 
Socialhögskolan en av Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultets största 
institutioner, både vad det gäller grundutbildning, forskarutbildning och forsk-
ning. Socialhögskolan har för närvarande 13 professorer, varav sju kvinnor och 
sex män, samt 15 docenter, varav sju kvinnor och åtta män. Det finns ett tiotal 

                                                             
3 De tre blev också de tre första docenterna i socialt arbete vid Lunds universitet. Sven-Axel Månsson 1985, Per Gunnar 
Edebalk 1990 och Gunvor Andersson 1991. De blev sedermera också professorer i socialt arbete. Månsson i Göteborg. 
Edebalk och Andersson på Socialhögskolan i Lund. 
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olika forskningsprogram och ett 30-tal aktiva doktorander. Forskarutbildningen 
på Socialhögskolan, som omfattar 240 högskolepoäng, består av en kursdel på 
75 högskolepoäng, medan avhandlingsarbetet omfattar 165 högskolepoäng. 
Fram till och med 2018 har det, som tidigare nämnts, publicerats 86 doktorsav-
handlingar på Socialhögskolan. 

1998-års forskarutbildningsreform 

Av stor betydelse för organiseringen av den nuvarande forskarutbildningen i so-
cialt arbete, liksom i andra akademiska ämnen i Sverige, är 1998-års forskarut-
bildningsreform.4 Det fanns två huvudmål med denna reform, nämligen, att ef-
fektivisera och att öka antalet examina i forskarutbildningen. Tidigare hade fors-
karutbildningarna kunnat anta doktorander utan att det fanns finansiering av 
deras forskarstudier. Detta hade en bromsande effekt på genomströmningen i 
forskarutbildningarna och bidrog till diskussionen om att en del doktorsavhand-
lingar var ”livsverk”. Med 1998-års forskarutbildningsreform ställdes krav på att 
de som antogs som doktorander garanterades studiefinansiering, till exempel via 
doktorandtjänster, utbildningsbidrag eller stipendier och att de fick doktorand-
tjänster under forskarutbildningens två sista år. 

Reformen medförde också en administrativ och organisatorisk uppstramning 
av forskarutbildningarna genom bland annat nationella examensmål och obliga-
toriska studieplaner som ska följas upp kontinuerligt. Det tillkom också regler 
som gav lärosätena ansvar för tillsyn och uppföljning av forskarutbildningarna. 
Strukturerna kring doktorandernas handledning blev tydligare (se t.ex. Veten-
skapsrådet 2006; Högskoleverket 2007). De nya organisatoriska och administ-
rativa kraven som forskarutbildningsreformen medförde för institutionerna är en 
viktig grund för att många institutioner med forskarutbildning numera har stu-
dierektorer med särskilt ansvar för forskarutbildningen. 

Bakgrunden till 1998-års forskarutbildningsreform går tillbaka till 1900-ta-
lets första hälft då politiker och andra makthavare alltmer började inse forskning-
ens betydelse för samhällsutvecklingen. Birgitta Odén (1991) använder begrep-
pet ”samhällets förvetenskapligande” (a.a. sid. 312) när hon analyserar forskar-
utbildningens utveckling inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige från 
slutet av 1800-talet fram till 1970-talet. Kraven på att börja effektivisera och 
klargöra ramarna för forskarutbildningarna blev alltmer tydliga i början av 1960-
talet (Odén 1991; Elmgren, Forsberg, Lindberg-Sand & Sonesson 2014). Redan 
1963 tillsattes en statlig utredning för att arbeta fram förslag för att effektivisera 
forskarutbildningen. Utredningen låg till grund för 1969-års forskarutbildnings-
reform. Den fastslog bland annat att normaltiden för forskarutbildningen skulle 
vara fyra år, vilket antogs skulle bidra till att kraven och omfånget på avhand-
lingarna skulle minska (Odén 1991; Elmgren et al. 2014). Under 70- och 80-

                                                             
4 1998-års forskarutbildningsreform kallas ofta Tham-reformen, efter Carl Tham som var socialdemokratisk utbildnings-
minister då reformen infördes. 
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talen tillsattes fler utredningar om forskarutbildningarna och det lades fram för-
slag som rörde frågor om till exempel finansiering, handledning, behörighet och 
examination. Förslagen fick dock inget större genomslag i praktiken, vilket bland 
annat berodde på bristande finansiering och att ansvaret för att genomföra för-
ändringarna lades på lärosätena (a.a.). Att 1998-års forskarutbildning fick ett re-
lativt snabbt genomslag berodde på att regeringen tydliggjorde ramarna för re-
formen i budgetpropositionen och regleringsbreven till universiteten (Högskole-
verket 2007). 

Reformeringen av forskarutbildningen har fortsatt även efter 1998-års fors-
karutbildningsreform. År 2000 tillkom bestämmelser om att varje lärosäte skulle 
upprätta en särskild antagningsordning för forskarutbildningen. Under 2000-
talet har det tillkommit bestämmelser om bland annat möjligheter för doktoran-
der att studera på deltid, villkor för handledning (bl.a. rätt för doktorander att 
byta handledare) och doktorandernas deltagande i högskolepedagogiska kurser 
(Elmgren et al. 2014; Vetenskapsrådet 2006). Autonomireformen 2011 gav lä-
rosätena större frihet över organiseringen av sina verksamheter, men den innebar 
ingen uppluckring av kraven och ramarna för forskarutbildningarna (Elmgren et 
al. 2014). Under de första åren efter reformen 1998 fanns det fortfarande många 
exempel på att doktorander antogs trots osäker finansiering (se t.ex. 
TCO/SFS/ST, 2009). Därför har ramarna för doktorandernas anställningsför-
hållanden och för finansieringen av forskarutbildningen tydliggjorts under 2000-
talet. Bland annat har utbildningsbidragen fasats ur, för att helt försvinna 2017, 
och sedan 2018 gäller att alla doktorander ska ha doktorandtjänst senast under 
de tre sista åren av forskarutbildningen. 

Vad har forskarutbildningsreformen gett för resultat? För de som blir antagna 
som doktorander har den inneburit en större tydlighet kring deras rättigheter 
samt vilka tids- och resursmässiga förutsättningar som gäller under forskarutbild-
ningen. Dessutom har reformen medfört en viss ekonomisk trygghet genom att 
doktoranderna garanteras en hyfsad lön under den fyraåriga utbildningen. När 
det gäller om forskarutbildningsreformen inneburit en effektivisering av forskar-
utbildningen, så har genomströmningen förbättrats på nationell nivå (Högsko-
leverket 2007). Av de som antogs som doktorander i Sverige 1998 hade 40 pro-
cent doktorerat inom fem år. Av de som antogs 2011 hade 48 procent doktorerat 
2016 (UKÄ 2017a). När det gäller målet att öka antalet doktorsexamina, så 
skedde det en tydlig ökning av dessa i Sverige från början av 1970-talet framtill 
2008, därefter har ökningen stagnerat och ligger sedan dess på mellan 2500 och 
3000 doktorsexamina per år (a.a.). 

Reformeringen av forskarutbildningarna har också mött kritik. Från dok-
torandhåll har det förts fram kritik om att forskarutbildningen leder till stress 
och prestationskrav (Areskoug Josefsson, Bergenzaun, Fahlvik Svensson, Lun-
dqvist, Peterson & Lindberg-Sand 2016). Företrädare för olika lärosäten har pe-
kat på att kravet på full studiefinansiering minskar möjligheterna att ta in dok-
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torander, vilket för institutioner med svag ekonomi och begränsade finansie-
ringsmöjligheter kan innebära en uttunning av forskningsmiljön. I denna dis-
kussion har det förts fram farhågor om att de strama finansieringskraven kan 
bidra till användning av ”skuggdoktorander”, som syftar på personer som deltar 
i forskarutbildningar, utan att vara formellt antagna som doktorander. I princip 
är detta olagligt enligt högskoleförordningen och det finns inga säkra uppgifter 
om hur vanligt det är eller varit. Men då och då dyker det upp fall där institut-
ioner på olika sätt har utmanat reglerna för antagning av doktorander. Det finns 
också fall där ”skuggdoktorander” trätt fram och anmält institutioner för att de 
upplevt att de blivit lovade att med tiden få doktorandtjänster, men inte fått det. 
Högskoleförordningens regler för doktorandantagning omöjliggör dock inte för 
andra än doktorander att delta i olika delar av en forskarutbildning. Till exempel 
är det möjligt för studenter på avancerad nivå att delta i teorikurser på forskar-
utbildningen (UKÄ 2016b). 

Från framförallt humaniora och samhällsvetenskap har det riktats kritik mot 
att fyraårsramen för forskarutbildningen är bättre anpassad för naturvetenskaplig 
och medicinsk forskning, där doktoranderna ofta blir en del i etablerade forskar-
lag och avhandlingarna vanligtvis är sammanläggningar (Karlsson 2004). I sam-
band med denna kritik har det också förts fram farhågor att uppstramningen av 
forskarutbildningen skulle göra den alltför formaliserad och målinriktad och där-
igenom motverka doktorandernas möjligheter till att under forskarutbildningen 
även få tid för individuell reflektion och bildning (Haraldsson, 2010; Puskas & 
Jeppsson 2017). Denna diskussion berör en konflikt inom forskarutbildningarna 
som Birgitta Odén (1991) visar har gamla rötter. 

”Det finns en mycket gammal motsättning i all pedagogik mellan 
två skilda målsättningar: utbildning för yrke och utbildning i per-
sonlighetsdanande syfte. Denna motsättning gäller också vid univer-
siteten. /---/ Det finns genomslag av denna dubbla målsättning yrke-
forskning även vid svenska universitet. Genom hela 1800-talet och 
fram till 1960-talets universitetsreformer går debatten mellan de två 
målsättningarna som en röd tråd.” (a.a., sid. 32) 

Forskarutbildningar som betonar utbildnings- och yrkesmässiga aspekter är en-
ligt Odén (a.a.) kopplade till naturvetenskap och medicin. De som betonar be-
tydelsen av personlig utveckling och mognad kopplar hon till kulturvetenskaper 
och samhällsvetenskaper. Odén (a.a.) menar att dessa två inriktningar kan ses 
som två idealtyper, som dock inte ska betraktas som att de utesluter varandra. I 
själva verket är de ofta invävda i varandra och förekommer inom samma veten-
skaper. ”Idealtyperna kan alltså mera ses som poler i ett kontinuum än som två 
motstridiga teoretiska ideal.”, skriver Odén (a.a., sid. 39), som menar att de bör 
framträda som olika tyngdpunkter i forskarutbildningarna, för att ge utrymme 
åt att doktoranderna utvecklar både förmåga till förståelse och förklaring. 
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Doktorsavhandlingar på Socialhögskolan i Lund 

Antagningar och handledning 

Sedan 1985 har 153 personer, varav 92 kvinnor och 61 män, blivit antagna som 
doktorander på Socialhögskolan. Huvudprincipen för antagningarna har varit 
att vartannat år ta in en ny grupp doktorander, vilket med några undantag har 
skett sedan forskarutbildningen startade 1985. Dessa doktorandgrupper har till 
sin storlek varierat mellan tre och 15 personer. Däremellan har vid olika tid-
punkter enskilda doktorander antagits, vanligtvis i samband med att forskare på 
institutionen fått medel för doktorandtjänster i olika forskningsprojekt. Under 
perioden, 1985-1997, det vill säga före 1998-års forskarutbildningsreform, an-
togs 75 doktorander, varav 39 kvinnor och 36 män. Mellan 1998 och 2018 har 
Socialhögskolan antagit 78 doktorander, varav 53 kvinnor och 25 män (se tabell 
1). 

Tabell 1. Antagningar till forskarutbildningen 1985-2018. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Antagning Kvinnor Män Totalt 
1985-1997 39 (52,0%) 36 (48,0%) 75 
1998-2018 53 (67,9%) 25 (32,1%) 78 
Totalt 92 (60,1%) 61 (39,9%) 153 

 
När det gäller könsfördelningen mellan dem som blir antagna på forskarutbild-
ningen, så börjar den alltmer spegla hur könsfördelningen ser ut på grundutbild-
ningen på Socialhögskolan och bland socialarbetare i arbetslivet. I jämförelse 
med andra forskarutbildningar i andra akademiska discipliner (UKÄ 2016a), så 
är andelen kvinnor bland de forskarstuderande större på Socialhögskolan. 

Ganska omgående efter antagningen till forskarutbildningen tilldelas dokto-
randerna handledare för avhandlingsarbetet. Numera är ramarna för handled-
ningen reglerade i Högskoleförordningen (1993:100) och innebär att doktoran-
den ska ha minst två handledare. På Socialhögskolan är det vanligast med två 
handledare, men i en del fall finns tre. En av handledarna är huvudhandledare, 
med minst docentkompetens, den andra, eller de andra, är biträdande handle-
dare, och har minst doktorsexamen. I stort sett alla institutionens professorer och 
docenter är involverade i forskarutbildningen som huvudhandledare eller biträ-
dande handledare, vilket innebär att de flesta har en eller ett par doktorander. 
Det var annorlunda under 80- talet och en bit in på 90-talet, då det endast fanns 
en handfull forskare med docentkompetens på Socialhögskolan. Den som i sär-
klass handlett flest doktorander är professor Sune Sunesson. Mellan åren 1988 
och 2012 handledde han 31 doktorander fram till disputation. 
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Genomströmning i forskarutbildningen 

Genomströmning syftar på hur lång tid det tar för doktorander att bli klara med 
forskarutbildningen, vilket kan ses som ett mått på forskarutbildningarnas effek-
tivitet (Högskoleverket 2009). Ett av huvudmålen med 1998-års forskarutbild-
ningsreform var, som jag redan berört, att öka effektiviteten i forskarutbildning-
arna. En central aspekt i min genomgång av genomströmningen på forskarut-
bildningen på Socialhögskolan är därför att belysa skillnader mellan de dokto-
rander som blev antagna före respektive efter 1998-års forskarutbildningsreform. 

Forskarutbildningen omfattar, som nämnts, fyra års heltidsstudier. Många 
doktorander har institutionstjänstgöring, som kan uppgå till 20 procent av ar-
betstiden och de kan därför förlänga den finansierade doktorandtiden med drygt 
nio månader. Om det inte tillkommer föräldraledigheter eller andra avbrott, kan 
fem år därför betraktas som en rimlig tidsram för att bli klar med forskarutbild-
ningen. I beräkningen av genomströmningen har jag därför inte tagit med de 
doktorander som antagits efter år 2013 (se t.ex. UKÄ 2017a). 

Genomströmning i forskarutbildningar kan mätas på olika sätt. De mått som 
brukar användas är examensfrekvens, nettostudietid och bruttostudietid (Hög-
skoleverket 2009). Med examensfrekvens mäts hur stor andel av en grupp an-
tagna doktoranderna som är klara med forskarutbildningen efter ett visst antal 
år. Nettostudietiden är den tid som doktoranderna ägnar åt avhandlingsarbete 
och teorikurser på forskarutbildningen. Bruttostudietiden är den totala tiden 
från antagning på forskarutbildningen till doktorsexamen, vilket även kan inbe-
gripa till exempel studieavbrott, föräldraledigheter och sjukskrivningsperioder. 

När jag undersökt genomströmningen på forskarutbildningen på Socialhög-
skolan har jag sett på examensfrekvensen och bruttostudietiden. Materialet som 
ligger till grund för den här undersökningen gör det inte möjligt att mäta dok-
torandernas nettostudietider. Det skulle i princip kräva att varje doktorand följ-
des upp individuellt. Dessutom är bruttostudietiden mer intressant för att få en 
relevant och övergripande bild av genomströmningen. Både när det gäller exa-
mensfrekvens och bruttostudietiden har jag valt att se på hur lång tid det tar från 
antagning till disputation. Ett annat sätt skulle kunna vara att utgå från hur lång 
tid det tar från antagning till att doktorsexamen har utfärdats. Det händer ju att 
de som disputerar saknar poäng från teorikurser vid disputationen och att det 
därför kan dröja innan deras doktorsexamen blir formellt klart. Det kan också av 
andra skäl ta olika lång tid innan en disputerad doktorand blir färdig med att 
ansöka om att ta ut sin examen5. Mitt fokus i denna text är dock Socialhögsko-
lans doktorsavhandlingar och dessutom är disputationen slutpunkten i forskar-
utbildningen för en övervägande majoritet av de som disputerar på Socialhögs-
kolan. 

Jag belyser genomströmningen på fyra sätt. Först undersöker jag examensfre-
kvensen och den genomsnittliga bruttostudietiden i grupperna som antogs före 
                                                             
5 Det finns en person som genomgått forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund och vars doktorsavhandling blev 
godkänd på en disputation på 1990-talet, som inte tagit ut sin doktorsexamen. 



 
 

14 

respektive efter forskarutbildningsreformen 1998. För det andra jämför jag exa-
mensfrekvensen och bruttostudietiden mellan olika antagningsgrupper på Soci-
alhögskolan. För det tredje jämför jag examensfrekvensen vid olika tidsintervaller 
i förhållande till antagningen mellan de doktorander som antogs före respektive 
efter forskarutbildningsreformen 1998. För det fjärde jämför jag bruttostudieti-
den mellan de doktorander som skrivit sammanläggningsavhandlingar och de 
som skrivit monografier. 

Av de 75 doktorander, varav 39 kvinnor och 36 män, som antogs på forskar-
utbildningen på Socialhögskolan mellan 1985 och 1997 har 45 personer, varav 
18 kvinnor och 27 män, disputerat. Det innebär att examensfrekvensen är 60,0 
procent i denna grupp. Det finns en stor skillnad mellan kvinnorna och männen. 
Examensfrekvensen för kvinnorna är 46,2 procent, medan den är 75,0 procent 
för männen. I genomsnitt var bruttostudietiden 9,1 år från antagningen till dis-
putationen. Den genomsnittliga bruttostudietiden för kvinnorna var 8,3 år och 
för männen 9,6 år (se diagram 1 och tabell 2)6. 

Mellan 1998 och 2013 antogs 64 doktorander, varav 45 kvinnor och 19 män. 
Av dem har 41 personer, varav 30 kvinnor och elva män, disputerat. Examens-
frekvensen i denna grupp är 64,1 procent. Kvinnorna har en högre examensfre-
kvens än männen. 66,7 procent av kvinnorna har disputerat och 57,9 procent av 
männen. I genomsnitt var bruttostudietiden 6,8 år. För kvinnorna var den ge-
nomsnittliga bruttostudietiden 7,0 år och för männen 6,1 år (se diagram 1 och 
tabell 2)7. 

Diagram 1. Examensfrekvens 1985-1997 respektive 1998-2013. 
Forskarutbildningen. Socialhögskolan, Lunds universitet. 

 

 
Svart: Kvinnor; Grå: Män 

                                                             
6 I denna grupp ingår fem personer, som när de antogs till forskarutbildningen hade kommit långt i sina avhandlingsar-
beten och därför tillbringade en relativt kort tid som doktorander på Socialhögskolan. I beräkningen av bruttostudietiden 
har jag valt att inte ta med dessa fem personer. 
7 I beräkningen av bruttostudietiden i denna grupp har jag valt att ta bort en person, som hade kommit mycket långt i 
sitt avhandlingsarbete vid antagningen och därför tillbringade mindre än ett år som doktorand på Socialhögskolan. 
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Tabell 2. Forskarutbildningen. Genomströmning 1985-1997 respektive 
1998-2013. Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Antagning 
Bruttostudietid 
Kvinnor Män Totalt 

1985-1997 8,3 år 9,6 år 9,1 år 
1998-2013 7,0 år 6,1 år 6,8 år 

Examensfrekvensen är totalt sett således högre för de som antogs efter 1998-års 
forskarutbildningsreform än bland de som antogs innan reformen. Totalt sett är 
skillnaden tämligen liten, 4,1 procent. Det finns intressanta skillnader mellan 
kvinnorna och männen. Kvinnornas examensfrekvens har ökat efter forskarut-
bildningsreformen, medan den sjunkit för männen. Det är dock viktigt att ta i 
beräkning att när det gäller gruppen som antogs mellan 1998 och 2013, så är en 
stor andel av de som ännu inte har disputerat fortfarande aktiva doktorander och 
kommer med stor sannolikhet att disputera i framtiden. Skillnaden mellan de 
båda antagningsgrupperna är betydligt större när det gäller bruttostudietiden, 
det vill säga genomsnittstiden från antagning till disputation. I gruppen som an-
togs efter 1998-års forskarutbildningsreform är tiden från antagning till dispu-
tation drygt två år kortare, det vill säga 25,3 procent lägre. 

Huvudprincipen vid antagningar till forskarutbildningen på Socialhögskolan 
har, som jag nämnde tidigare, varit att vartannat år ta in en ny grupp doktoran-
der. Mellan 1985 och 1996 togs det in sex doktorandgrupper. Mellan 1998 och 
2010 togs det också in sex doktorandgrupper. En jämförelse mellan dessa grup-
per visar också på intressanta skillnader då det gäller examensfrekvens och brut-
tostudietid. Totalt sett är examensfrekvensen 19,7 procent högre i de grupper 
som antogs efter 1998-års forskarutbildningsreform än i de som antogs före re-
formen. Den genomsnittliga bruttostudietiden är 21,6 procent kortare i de grup-
per som antogs efter 1998. I två av grupperna (2002 och 2008) har samtliga 
doktorander disputerat. Av grupperna som antogs före 1998 så har gruppen som 
antogs 1993 en hög examensfrekvens (81,8%), men i övrigt har i stort sett alla 
grupperna som antogs före 1998 en lägre examensfrekvens i jämförelse med de 
grupper som antogs efter 1998 (se tabell 3). 

Tabell 3. Genomströmning doktorandgrupper 1985-1996 och 1998-2010. 
Socialhögskolan, Lunds universitet 

Före 1998-års forskarutbildningsreform Efter 1998-års forskarutbildningsreform 

År An-
tagna 

Examens-
frekvens 

Brutto-
studietid År An-

tagna 
Examens-
frekvens 

Brutto-
studietid 

1985 15 60,0% 11,8 år 1998 12 58,3% 6,6 år 
1987 9 33,3% 6,4 år 2000 8 62,5% 7,4 år 
1989 8 62,5% 10,3 år 2002 10 100% 6,1 år 
1991 13 53,9% 10,1 år 2004 12 66,7% 7,5 år 
1993 11 81,8% 7,4 år 2008 4 100% 8,0 år 
1996 9 44,4% 6,8 år 2010 3 66,7% 6,1 år 
 Totalt 56,0% 8,8 år  Totalt 75,7% 6,9 år 
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Diagram 2 visar examensfrekvensen för de som antogs före respektive efter fors-
karutbildningsreformen i förhållande till olika tidsintervaller efter antagningen. 
För de som antogs före 1998-års forskarutbildningsreform och som har dispute-
rat tog det 19 år innan samtliga hade disputerat, medan de disputerade som an-
togs efter reformen är klara med sina doktorsavhandlingar inom tio år. Den stora 
skillnaden beror till viss del på att några enstaka doktorander i gruppen före 1998 
har en ovanligt lång bruttostudietid. Det finns dock andra skillnader mellan 
grupperna som inte kan förklaras av enskilda fall, utan snarare handlar om fors-
karutbildningens organisering. Efter sex år har 15,4 procent av gruppen som an-
togs före 1998-års forskarutbildningsreform disputerat. I gruppen som antogs 
efter reformen har 40 procent disputerat efter sex år. Åtta år efter antagningen 
har 41 procent i gruppen som antogs före 1998 disputerat, medan 75 procent i 
gruppen som antogs efter reformen 1998 har disputerat. Efter tio år, då 100 
procent i gruppen av disputerade som antogs efter 1998-års forskarutbildnings-
reform har disputerat, så har 30 procent i gruppen som antogs före 1998 fortfa-
rande inte disputerat. 

Diagram 2. Tid från antagning till disputation för de doktorander som 
disputerat och som antogs före respektive efter 1998-års forskarutbildningsre-
form. Socialhögskolan, Lunds universitet. 

 
Svart: Antagna före 1998, Grå: Antagna från 1998 
 
I samband med implementeringen av 1998-års forskarutbildningsreform var det 
många som menade att ramarna med fyra års heltidsstudier för att blir klar med 
forskarutbildningen var bättre anpassade för sammanläggningsavhandlingar än 
för monografier. Av de 86 avhandlingar som publicerats på Socialhögskolan är 
11 sammanläggningsavhandlingar och 75 monografier. Sett till de doktorander 
som antogs före respektive efter 1998-års forskarutbildningsreform, så finns det 
ingen tydlig skillnad i bruttostudietid mellan avhandlingsformerna i gruppen 
som antogs före reformen. I den grupp som antogs efter reformen är dock skill-
naden nästan ett och ett halvt år i bruttostudietid mellan avhandlingsformerna 
(se tabell 4). 
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Tabell 4. Bruttostudietid. Sammanläggningsavhandlingar respektive mono-
grafier. Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Antagning 
Monografier Sammanläggningar 
Antal Bruttotid Antal Bruttotid 

1985-1997 42 8,33 3 8,36 
1998-2012 33 6,88 8 5,47 

 
För att summera: Genomströmningen i forskarutbildningen på Socialhögskolan 
har förbättrats sedan implementeringen av 1998-års forskarutbildningsreform, 
framförallt bland kvinnorna. Tydligast märks detta i bruttostudietiden, som 
minskat med drygt 25 procent i den grupp som antagits efter forskarutbildnings-
reformen i jämförelse med gruppen som antogs före reformen. När det gäller 
examensfrekvensen så ligger den på 60 procent i gruppen som antogs före 1998. 
Av de i denna grupp som inte är klara med sina avhandlingar är det förmodligen 
endast några få som kommer att disputera i framtiden. I jämförelse med de andra 
svenska forskarutbildningarna i socialt arbete som antog doktorander före 1998-
års forskarutbildningsreform är en examensfrekvens på 60 procent för denna 
grupp ett bra resultat. Detta antagande grundar jag på en jämförelse av genom-
strömningen mellan forskarutbildningarna i socialt arbete i Lund, Göteborg, 
Stockholm och Umeå, som gjordes i samband med Högskoleverkets översyn av 
forskarutbildningarna i socialt arbete 2003. I denna undersökning, som utgick 
från de doktorander som hade disputerat till och med 1999, låg examensfrekven-
sen i Lund på närmare 50 procent, medan de andra institutionernas examensfre-
kvenser låg mellan 27 och 40 procent (Högskoleverket 2003). 

I gruppen som antogs efter forskarutbildningsreformen 1998 på Socialhögs-
kolan i Lund ligger examensfrekvensen för närvarande på 64,1 procent, men som 
jag nämnde tidigare, så kommer denna att höjas i framtiden. Det beror dels på 
att en stor del av de odisputerade i denna grupp kommer att disputera, dels på 
att de som kommer att antas i framtiden också kommer att gynnas av de förbätt-
rade förutsättningar för doktoranderna som reformen 1998 med senare juste-
ringar och tillägg medfört. 

Vem disputerar på Socialhögskolan? 

Tidigare i texten har jag delat in de forskarstuderande på Socialhögskolan i två 
grupper utifrån om de blivit antagna före eller efter 1998-års forskarutbildnings-
reform. I den fortsatta texten, som bland annat handlar om vem som disputerar 
på Socialhögskolan samt avhandlingarnas form, språk, metod och ämnesval, 
kommer jag att göra en uppdelning i tre grupper. En grupp består av de som 
disputerade under åren 1988 till 1997, en annan grupp av de som disputerade 
1998 till 2007 och en tredje grupp består av de som disputerat 2008 till 2018. 

I den första gruppen (1988-1997) finns de 18 personer som disputerade un-
der de första tio åren med forskarutbildning på Socialhögskolan. I den andra 
gruppen (1998-2007) dyker de 15 första avhandlingarna upp som är författade 



 
 

18 

av de som blev antagna till forskarutbildningen efter forskarutbildningsreformen 
1998, men i gruppen finns 26 avhandlingarna som är författade av doktorander 
som antogs före 1998. I den tredje gruppen (2008-2018) finns endast en av-
handling som är författad av en person som antogs före 1998. De övriga 26 är 
författade av doktorander som antogs efter forskarutbildningsreformen 1998. 

Av de 86 doktorsavhandlingar som publicerats på Socialhögskolan har 48 
(55,8%) avhandlingar författats av kvinnor och 38 (44,2%) av män (se tabell 5). 
Den tydliga majoriteten av kvinnor bland de som disputerar på Socialhögskolan 
har vuxit fram under de senaste tjugo åren (se diagram 3). Under perioden 1988 
till 1997 var det däremot en markant manlig övervikt bland de som disputerade. 
Då publicerades 18 doktorsavhandlingar. Fyra av dessa författades av kvinnor 
(22,2%) och 14 författades av män (77,8%). De tio första avhandlingarna, som 
gavs ut mellan 1988 och 1995, var författade av män. Den första avhandlingen 
av en kvinna på Socialhögskolan i Lund kom i juni 1995 då Marta Szebehely 
disputerade med avhandlingen ”Vardagens organisering. Om vårdbiträden och 
gamla i hemtjänsten”. Under åren 1998 till 2007 publicerades 41 doktorsav-
handlingar. Av dessa författades 23 av kvinnor (56,1%) och 18 av män (43,9%). 
Mellan 2008 och 2018 har det publicerats 27 doktorsavhandlingar. Av dessa har 
21 författats av kvinnor (77,8%) och sex av män (22,2%). 

Tabell 5. Doktorsavhandlingar 1988-2018. Kön. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Kvinnor Män Totalt 
1988-1997   4 (22,2%) 14 (77,8%) 18 
1998-2007 23 (56,1%) 18 (43,9%) 41 
2008-2018 21 (77,8%)   6 (22,2%) 27 

 

Diagram 3. Doktorsavhandlingar 1988-2018. Kön. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

 
Heldragen: Kvinnor; Streckad: Män 
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Ökningen av andelen kvinnor som disputerar på Socialhögskolan följer en nat-
ionell trend som innebär att andelen kvinnor i forskarutbildningar har ökat un-
der de senaste decennierna (Högskoleverket, 2006; UKÄ 2016a). Men på Soci-
alhögskolan har ökningen varit markant, i synnerhet sedan 2008. Fortfarande är 
det dock så att bland de studenter som tar socionomexamen och examen på 
avancerad nivå i socialt arbete är det fortfarande en större andel av männen än 
av kvinnorna som blir antagna på forskarutbildningen i socialt arbete (jfr. UKÄ 
2016a). 

När det gäller de disputerades ålder på Socialhögskolan, så finns det en stor 
spridning. Den lägsta åldern vid en disputation är 29 år och den högsta är 63 år. 
Medianåldern är 45 år. Genomsnittsålder vid disputationen är 45,3 år. För kvin-
nor är genomsnittsåldern 44,4 år. Männens genomsnittsålder är 46,4 år. Ålders-
mässigt finns det inte några större skillnader mellan de grupper som antogs 1988-
1997 respektive 1998-2007 (se tabell 6). I samband med 1998-års forskarutbild-
ningsreform menade en del att den skulle leda till en sänkning av åldern på de 
som disputerar (se t.ex. Högskoleverket 2003). En sådan förändring finns bland 
de kvinnor som antagits som doktorander på Socialhögskolan mellan 2008 och 
2018. Däremot har det skett en ökning av genomsnittsålder bland männen som 
antagits under samma period. 

Tabell 6. Doktorsavhandlingar 1988-2018. Ålder. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Kvinnor Män 
1988-1997 43,8 år 46,7 år 
1998-2007 46,1 år 45,6 år 
2008-2018 42,5 år 48,3 år 

 
Hur ser den ämnesmässiga självrekryteringen ut bland de som disputerar på So-
cialhögskolan i Lund? Av de 86 personer som disputerat på Socialhögskolan har 
52 (60,5%) socionomexamen eller andra akademiska grundutbildningar i socialt 
arbete. 38 (39,5%) har bakgrund i andra akademiska ämnen, framförallt i soci-
ologi, statsvetenskap och psykologi. Av de 48 kvinnor som disputerat har 35 
(72,9%) socionomexamen och av de 38 män som disputerat har 18 (47,4%) 
socionomexamen eller motsvarande. Andelen med socionomexamen eller mot-
svarande har ökat sedan perioden 1988 till 1997, då knappt 40 procent av de 
disputerade hade akademisk grundutbildning i socialt arbete (se tabell 7). 

Tabell 7. Doktorsavhandlingar. Disputerade med socionomexamen eller mot-
svarande. Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Socialt arbete 
1988-1997   7 (38,9%) 
1998-2007 27 (65,9%) 
2008-2018 18 (66,7%) 

 



 
 

20 

Den förhållandevis låga andelen med socionomexamen i den första gruppen 
(1988-1997) är intressant och möjliggjordes av att Socialhögskolan i Lund var 
den enda av de fyra första forskarutbildningarna i socialt arbete i Sverige, som 
inte hade krav på att doktoranderna skulle ha tre års erfarenhet av praktiskt so-
cialt arbete för att bli antagna på forskarutbildningen (Sunesson 2003). Idag är 
det ingen av de svenska forskarutbildningarna som har kvar detta som ett gene-
rellt krav. 

Avhandlingarnas form, språk och metod 

År 2001 startade Socialhögskolan i Lund sin avhandlingsserie. Av de 59 avhand-
lingar som har publicerats sedan dess har 54 getts i avhandlingsserien. Innan dess 
ansvarade också Socialhögskolan för utgivningen av en stor del av avhandling-
arna, men flera gavs ut av olika bokförlag, till exempel har Lundaförlaget Arkiv 
publicerat sju av Socialhögskolans avhandlingar. 

I samband med implementeringen av 1998-års forskarutbildningsreform var 
det många som antog att reformen skulle medföra att andelen kvantitativa sam-
manläggningsavhandlingar på engelska skulle öka. En sådan ökning har också 
skett på flera forskningsområden (Högskoleverket 2007). Det finns en liknande 
tendens även inom socialt arbete (Dellgran & Höjer 2011), men denna tendens 
har inte varit så tydlig på Socialhögskolan i Lund där de svenskspråkiga mono-
grafierna baserade på kvalitativa studier fortfarande dominerar. 

Av de 86 avhandlingarna som publicerats på Socialhögskolan sedan 1988 är 
75 (87,2%) monografier och elva (12,8%) sammanläggningsavhandlingar. Det 
har skett en ökning av sammanläggningsavhandlingarna sedan 1998, och i syn-
nerhet under de senaste tio åren, då nästan 30 procent av avhandlingarna har 
varit sammanläggningar (se tabell 8). 

Tabell 8. Doktorsavhandlingar 1988-2018. Avhandlingsform. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Monografi Sammanläggning 
1988-1997 17 (94,4%) 1 (5,6%) 
1998-2007 38 (92,7%) 3 (7,3%) 
2008-2018 20 (74,1%) 7 (25,9%) 

 
När det gäller vilket språk som använts i de 86 avhandlingarna på Socialhögsko-
lan, så är 66 (76,7%) skrivna på svenska, 13 (15,1%) på engelska och sju (8,1%) 
på danska (se tabell 9). Anledningen till de danskspråkiga avhandlingarna är att 
Lunds närhet till Danmark möjliggjort för danska forskningsintresserade social-
arbetare att söka sig till forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund.8 I kate-
goriseringen av språket i avhandlingarna har jag när det gäller sammanlägg-

                                                             
8 Möjligheterna till att doktorera i socialt arbete i Danmark är betydligt mer begränsat än i Sverige. Av de danska univer-
siteten är det enbart universitetet i Ålborg som erbjuder forskarutbildning i socialt arbete. 
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ningsavhandlingarna utgått från språket i ”kappan”. En del av sammanlägg-
ningsavhandlingar med svensk kappa innehåller dock artiklar som är skrivna på 
engelska. 

Tabell 9. Doktorsavhandlingar 1988-2018. Språk. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Svenska Engelska Danska 
1988-1997 12 (66,7%) 4 (22,2%) 2 (11,1%) 
1998-2007 34 (82,9%) 4 (9,8%) 3 (7,3%) 
2008-2018 20 (74,1%) 5 (18,5%) 2 (7,4%) 

 
Av de 86 doktorsavhandlingar som publicerats sedan 1988 bygger 69 (80,2%) 
på kvalitativ metod, tio (11,6%) på kvantitativ metod och sju (8,1%) på en kom-
bination av kvalitativ och kvantitativ metod (se tabell 10). 

Tabell 10. Doktorsavhandlingar 1988-2018. Metod. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Kvalitativ Kvantitativ Mix 
1988-1997 12 (66,7%) 5 (27,8%) 1 (5,6%) 
1998-2007 39 (95,1%) 2 (4,9%) 0 
2008-2018 18 (66,7%) 3 (11,1%) 6 (22,2%) 

 
De allra flesta avhandlingarna på Socialhögskolan bygger således på kvalitativ 
metod och den tendens till ökning av kvantitativa studier, som skett på andra 
forskarutbildningar efter 1998 (se t.ex. Dellgran & Höjer 2011) har inte slagit 
igenom på Socialhögskolan. Det har snarare skett en minskning. Av de 41 dok-
torsavhandlingar som publicerades på Socialhögskolan under åren 1998 till 2007 
byggde 39 (95,1%) på kvalitativ metod (se tabell 10). 

Vad undersöker doktoranderna? 

När det gäller avhandlingarnas ämnesområden så framträder en tämligen hetero-
gen bild av olika avhandlingsämnen (se tabell 11). Jag har funnit drygt 20 olika 
ämnesområden. De vanligaste ämnena för avhandlingarna är inriktade på frågor 
som rör organisering av äldreomsorg och funktionsfrågor. Ett annat återkom-
mande ämne är olika aspekter av social barnavård. Ett tredje ämnesområde rör 
metodutveckling, samverkan och utvärdering av socialt arbete. Flera doktoran-
der har undersökt arbetslöshet och organisering av samhälleliga insatser för ar-
betslösa. 
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Tabell 11. Doktorsavhandlingar. Socialhögskolan. Avhandlingsämnen. 

Avhandlingsämnen 1988-97 1998-07 2008-18 Totalt 
Äldreomsorg 1 7 2 10 
Funktionsvariationer 1 3 3 7 
Hälso- och sjukvård 0 2 1 3 
Social barnavård 2 4 2 8 
Ungdomsfrågor 2 0 0 2 
Barn och skola 0 0 1 1 
Metodutveckling, samverkan, 
ledning, utvärdering 2 3 1 6 
Socialarbetares arbetssituation 2 0 1 3 
Behandlingsmetoder 0 1 5 6 
Krishantering 0 1 0 1 
Epidemiologi 2 0 0 2 
Alkohol- och drogmissbruk 1 2 0 3 
Kriminalitet/brottsoffer 0 1 2 3 
Exitprocesser 0 1 0 1 
Arbetslöshet 1 5 3 9 
Hemlöshet, bostadspolitik 1 0 1 2 
Migration 0 3 3 6 
Genusfrågor 0 3 0 3 
Brukarinflytande 0 0 2 2 
Socialrättsliga frågor 0 2 0 2 
Civilsamhället 1 2 0 3 
Polisarbete 0 1 0 1 
Teori/kunskapsutveckling 2 0 0 2 
Totalt 18 41 27 86 

 
Även om cirka hälften av avhandlingarna kan fogas in i de forskningsområden 
och forskningsprogram som finns på Socialhögskolan, så är det inte helt enkelt 
att göra det med den andra hälften. Detta är förmodligen ett uttryck för att dok-
toranderna har stort inflytande över att välja ämne för sina avhandlingar (jfr 
Dellgran & Höjer 2011 samt Högskoleverket 2003), detta gäller framförallt de 
som antas i de ordinarie antagningsomgångarna. De doktorander som antas i 
samband med att forskare på Socialhögskolan får forskningsmedel blir förstås 
mer instyrda mot dessa forskningsprojekt. En nackdel med att ge doktoranderna 
inflytande över valet av avhandlingsämne är att en del avhandlingar inte i någon 
större utsträckning kommer att bidra till den kunskapsackumulation som upp-
står om avhandlingarna är förankrade i områden där det finns mycket tidigare 
och pågående forskning. En fördel med att doktoranderna får välja vad de ägnar 
sina avhandlingar åt är att det kan stimulera deras utveckling till att bli självstän-
diga forskare. 
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Dellgran och Höjer (2011), som undersökt alla avhandlingar i socialt arbete 
i Sverige 1980 till 2009, visar ett liknande mönster angående vilka frågor av-
handlingarna handlar om. I deras studier tillhör också omsorgsfrågor samt social 
barnavård de områden som störst andel av avhandlingarna handlar om, men an-
nars menar de att bilden av avhandlingarnas ämne är: ”… mycket heterogen och 
forskningen inom socialt arbete täcker ett mycket brett område och en lång rad 
olika frågeställningar.” (a.a., sid 103). Givetvis måste bredden och mängden när 
det gäller avhandlingsämnen förstås utifrån att socialt arbete som professionellt 
fält (Brante 2009) till sin karaktär omfattar en mängd olika aktiviteter och verk-
samheter. 

Hur granskas avhandlingarna? 

För en utomstående betraktare kan disputationsakten, då fakultetsopponenten 
och ledamöterna i betygsnämnden kommenterar avhandlingen och ställer frågor 
till doktoranden, framstå som att det är första gången som avhandlingen grans-
kas. Men vid tidpunkten för disputationen, så har avhandlingen i normalfallet 
genomgått en kvalificerad granskning i stort sett sedan doktoranden började ar-
beta med den. För denna kontinuerliga granskning står doktorandens handle-
dare. Dessutom seminariebehandlas delar av avhandlingen under arbetets gång, 
vilket innebär att andra än handledarna också kommer att ge kommentarer och 
synpunkter på upplägget av och innehållet i avhandlingen. På Socialhögskolan i 
Lund anordnas ett seminarium redan under första terminen då doktoranderna 
presenterar sina avhandlingsidéer. Efter cirka ett år är det planeringsseminarium, 
då doktoranderna presenterar en genomarbetad plan för avhandlingsarbetet med 
bland annat syfte, metodologiska överväganden och teoretiska utgångspunkter. 
Efter två år är det mellanseminarium, då diskuteras större textavsnitt, som kan 
innehålla teori och empiriredovisning. Under sista året, och då avhandlingen i 
stort sett ska vara klar, är det dags för slutseminariet. Till detta seminarium utses 
en disputerad forskare som opponent och dessutom medverkar ofta de som ska 
ingå i betygsnämnden. Den kritik och de synpunkter som framkommer på slut-
seminariet blir av stor betydelse för slutförandet av doktorsavhandlingen. 

Vid disputationen är det således inte första gången som betygsnämnden kan 
ge synpunkter på avhandlingen, utan de har genom slutseminariet haft möjlig-
heter att påverka innehållet i avhandlingen. Däremot utses fakultetsopponenten 
efter slutseminariet och det är därför oftast endast denne som av granskarna inte 
läst avhandlingen förrän i färdigt skick. Valet av betygsnämndsledamöter och 
fakultetsopponent diskuteras på institutionens handledarkollegium. Detta val är 
förstås intressant då det kan säga en del om hur institutionen identifierar sig 
ämnesmässigt och vetenskapligt. 
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Fakultetsopponenter 

71 personer har varit fakultetsopponenter vid de 86 disputationer som genom-
förts på Socialhögskolan vid Lunds universitet (se bilaga 1). Till allra största del 
har fakultetsopponenterna varit samhällsvetare, men det förekommer även op-
ponenter från andra vetenskapliga områden såsom humaniora och socialmedi-
cin. Elva av dessa 71 personer har varit opponenter vid två tillfällen och två har 
varit opponenter vid tre tillfällen. Under åren 1988-1997 och 1998-2007 var 
ungefär trefjärdedelar av fakultetsopponenterna män. Under åren 2008-2018 
har det varit en något jämnare könsfördelning bland fakultetsopponenterna (se 
tabell 12). 

Tabell 12. Doktorsavhandlingar 1988-2018. Fakultetsopponenter, kön. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Kvinna Man 
1988-1997   5 (27,8%) 13 (72,2%) 
1998-2007 10 (24,4%) 31 (75,6%) 
2008-2018 12 (46,2%) 15 (53,8%) 

 
När det gäller vilka vetenskapsområden som fakultetsopponenterna represente-
rar så kommer en mycket stor majoritet, 64 personer (90,1%), från samhällsve-
tenskap, medan sju av fakultetsopponenterna (9,9%) representerar humaniora, 
juridik, teknik, medicin eller ekonomi (se diagram 4). 

Diagram 4. Disputationer. 1988-2018. Fakultetsopponenters vetenskapsom-
råden. 

 
 
 
Fakultetsopponenter representerar 27 olika universitet och högskolor i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och Österrike. De mest anlitade lärosätena är Stock-
holms universitet och Universitetet i Oslo. Nästan 30 procent av fakultetsoppo-
nenterna kommer från dessa två universitet. Universiteten i Umeå, Göteborg och 
Linköping står för en nästan lika stor andel av fakultetsopponenterna. Vid tre 
eller fyra disputationer var har universiteten i Köpenhamn, Helsingfors, Karlstad 
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och Uppsala samt Ersta Sköndal högskola varit representerade med fakultetsop-
ponenter. Ett tiotal andra lärosäten har medverkat på en eller två disputationer 
(se tabell 13). 

Tabell 13. Disputationer. Socialhögskolan. Fakultetsopponenternas lärosäten. 

Lärosäte 1988-97 1998-2007 2008-18 
Stockholms univeristet 5 6 2 
Oslo universitet 5 3 4 
Umeå universitet 2 5 2 
Göteborgs universitet  4 3 
Linköpings universitet 1 1 5 
Helsingfors universitet  2 2 
Köpenhamns universitet  4  
Ersta Sköndal  2 1 
Karlstad universitet  2 1 
Uppsala universitet 1 1 1 
Lunds universitet  2  
Roskilde UC  1 1 
Södertörns högskola  2  
Ålborg universitet 1  1 
Agder universitet  1  
Bodö universitet  1  
Copenhagen BS  1  
Danmarks lärarhöjskole 1   
Högskolan i Jönköping  1  
Linnéuniversitetet   1 
Luleå tekniska universitet  1  
Malmö universitet   1 
Norges sociale höjskole 1   
Sydjysk UC 1   
Tammerfors universitet   1 
NTNU Trondheim  1  
University of Vienna   1 

Betygsnämnderna 

Grundprincipen för betygsnämnderna på Socialhögskolan är att de ska bestå av 
fem ledamöter, vilket vanligtvis innebär tre externa ledamöter och två interna 
ledamöter. Av de tre externa ledamöterna ska minst en av dem komma från ett 
annat lärosäte än Lunds universitet. Vid sju disputationer har betygsnämnderna 
på Socialhögskolan dock bestått av fyra externa ledamöter och en intern ledamot. 
Vid fyra tillfällen, bland annat på grund av snöoväder och akut sjukdom på dis-
putationsdagen, har betygsnämnderna tvingats formerats om till tre ledamöter, 
varav två externa ledamöter och en intern ledamot. I siffror innebär detta att 



 
 

26 

sedan den första disputationen på Socialhögskolan 1988 har de 86 betygsnämn-
derna bestått av sammanlagt 261 externa ledamotsplatser och 162 interna leda-
motsplatser. Detta betyder inte att lika många personer medverkat i betygsnämn-
derna, utan det finns flera personer som medverkat i mer än en betygsnämnd, 
vilket både gäller de externa och de interna ledamöterna. 210 personer har med-
verkat som externa betygsnämndsledamöter och 45 personer som interna betygs-
nämndsledamöter. I redovisningen av betygsnämnderna så utgår jag inte från 
personerna som medverkat i betygsnämnderna, utan från antalet betygsnämnds-
ledamotsplatser. 

När det gäller könsfördelningen bland de externa betygsnämndsledamöterna 
finns en klar majoritet av män. Av de 261 betygsnämndsledamöterna är 107 
kvinnor (41,0%) och 154 män (59,0%). Tydligast var skillnaden mellan kvinnor 
och män under åren 1988 till 1997. Därefter har det skett en viss utjämning och 
åren 2008-2018 fanns det en viss övervikt för kvinnor bland de externa ledamö-
terna (se tabell 14). 

Tabell 14. Externa betygsnämndsledamöter 1988-2018. Könsfördelning.  
Fakultetsopponenter, Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Kvinnor Män 
1988-1997 14 (25,0%) 42 (75%) 
1998-2007 52 (41,6%) 73 (58,4%) 
2008-2018 41 (51,3%) 39 (48,7%) 

 
Av de 261 externa betygsnämndsledamöterna kommer 138 (52,9%) från Lunds 
universitet. 101 (38,7%) kommer från andra svenska universitet och högskolor. 
22 (8,4%) kommer från Danmark, Norge och Finland (se diagram 5). 
 

Diagram 5. Externa betygsnämndsledamöters lärosäten 1988-2018. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 
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Norden 8,4% 
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Av de svenska lärosätena, utom Lunds universitet, har Malmö universitet varit 
representerat 23 gånger (8,8%) i betygsnämnderna på Socialhögskolan. Göte-
borgs universitet har varit representerat 19 gånger (7,3%%). Samma represen-
tation har Stockholms universitet haft (18,8%). Linköpings universitet har varit 
representerat åtta gånger (7,9%), Linnéuniversitetet sju gånger (6,9%) och Umeå 
fem gånger (4,9%). Ersta Sköndal, Södertörn och Uppsala vardera tre gånger 
(8,9%). Dessutom finns det nio andra lärosäten och forskningsinstitut som varit 
representerade en eller två gånger (10,9%) (se tabell 15). 

Tabell 15. Externa betygsnämndsledamöter från svenska lärosäten 1988-
2018. Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Lärosäte Antal (andel i %) 
Lunds universitet 138 (52,9%) 
Malmö universitet   23 (8,8%) 
Göteborgs universitet   19 (7,3%) 
Stockholms universitet   19 (7,3%) 
Linköpings universitet     8 (3,1%) 
Linnéuniversitetet      7 (2,7%) 
Umeå universitet      5 (1,9%) 
Ersta Sköndal     3 (1,1%) 
Södertörns högskola     3 (1,1%) 
Uppsala universitet     3 (1,1%) 
Övriga (Arbetslivsinstitutet, Blek-
inge TH, Borås, Halmstad, Jönkö-
ping, Karlstad, Karolinska, Mälar-
dalen, Polishögskolan) 

  11 (4,2%) 

 
Av de externa betygsnämndsledamöterna kommer knappt tio procent från andra 
nordiska länder. 18 (6,9%) kommer från Danmark, tre (1,1%) från Norge och 
en (0,4%) från Finland (se tabell 16). 

Tabell 16. Externa betygsnämndsledamöter från nordiska länder 1988-2018. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Lärosäte Antal (andel i %) 
Köpenhamns universitet 12 (4,6%) 
Roskilde UC   2 (0,8%) 
Ålborg universitet   2 (0,8%) 
Köpenhamns Handelshögskola   1 (0,4%) 
Odense universitet   1 (0,4%) 
Universitet i Oslo   1 (0,4%) 
Lillehammer högskola    1 (0,4%) 
Universitetet i Bergen   1 (0,4%) 
Helsingfors universitet   1 (0,4%) 
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Av de 138 externa betygsnämndsledamöterna från Lunds universitet kommer 
46, det vill säga en tredjedel, från Sociologiska institutionen. 19 (13,8%) kom-
mer från Psykologiska institutionen, nio (6,5%) från Genusvetenskapliga in-
stitutionen. Flera andra samhällsvetenskapliga institutioner på Lunds universitet 
är representerade med mellan två och fem representanter i betygsnämnderna. Av 
andra vetenskapsområden på Lunds universitet har medicinska fakulteten varit 
representerat 20 gånger (14,5%). Andra vetenskapsområden har varit represen-
terade mellan två och åtta gånger (se tabell 17). 

Tabell 17. Externa betygsnämndsledamöter från Lunds universitet. 
Vetenskapsområden och institutioner. 

Vetenskapsområde                     Antal                                                       Antal 
SAMHÄLLSVETENSKAP 98 MEDICIN forts.  
Sociologi 46 Social medicin 2 
Psykologi 19 Geriatrik 1 
Genusvetenskap   9 Allmän medicin 1 
Pedagogik   4 Gerontologi 1 
Rättssociologi   5 HUMANIORA 8 
Statsvetenskap   5 Teologi 2 
IKM   4 Idé & lärdom 2 
Kulturgeografi   2 Etnologi 3 
Statistik   2 Historia 1 
Religionssociologi   2 EKONOMI 6 
MEDICIN 20 Ekonomisk historia 3 
Barn & ungdompsyk   5 Företagsekonomi 2 
Harec   3 Nationalekonomi 1 
Omvårdnad   3 JURIDIK 4 
Psykiatri   2 TEKNIK (LTH) 2 
Kliniska vetenskaper   2 Ergonomi & aerosolteknik 1 
  Byggnadsfunktionslära 1 

 

I likhet med fakultetsopponenterna, så representerar en stor majoritet av de ex-
terna betygsnämndsledamöterna samhällsvetenskapliga discipliner. Av de 261 
externa betygsnämndsledamöternas kommer 209 (80,1%) från samhällsveten-
skapliga institutioner. De flesta av samhällsvetarna representerar sociologi. 83 
(31,8%) av de externa betygsnämndsledamöterna kommer från sociologiska in-
stitutioner, varav 46 (17,6%) från Sociologiska institutionen på Lunds universi-
tet. Det medicinska vetenskapsområdet är representerat av 25 betygsnämndsle-
damöter (9,6%). Övriga vetenskapsområden är representerade med några få pro-
cent (se tabell 18). 

Den tydliga dominansen av sociologer bland Socialhögskolans externa betygs-
nämndsledamöter säger självfallet något om tendensen i de vetenskapliga ström-
ningar och traditioner som inspirerar Socialhögskolans forskare. För denna ten-
dens är det inte heller oviktigt att Socialhögskolans två första professorer, Sune 
Sunesson och Rosmari Eliasson, båda var sociologer. 
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Tabell 18. Externa betygsnämndsledamöter vetenskapsområden 1988-2018. 
Socialhögskolan, Lunds universitet. 

Vetenskapsområde Antal (andel i %) 
Samhällsvetenskap 209 (80,1%) 
Medicin   25 (9,6%) 
Humaniora   11 (4,2%) 
Ekonomi     9 (3,4%) 
Juridik     4 (1,5%) 
Teknik     3 (1,1%) 

 
När det gäller de interna betygsnämndsledamotsplatserna, det vill säga de som 
representeras av forskare från Socialhögskolan, så har de varit 162 till antalet, 
varav 66 (38,9%) har tillsatts med kvinnor och 99 (61,1%) med män. Könsför-
delningen över tid skiljer sig från hur den ser ut bland de externa betygsnämnds-
ledamöterna. Åren 1988 till 1997 var könsfördelningen helt lika mellan kvinnor 
och män. Under åren 1998 till 2007 var det en tydlig manlig majoritet, vilken 
dock minskade något under perioden 2008 till 2018 (se tabell 19). 

Tabell 19. Interna betygsnämndsledamöter 1988-2018. Könsfördelning. Fa-
kultetsopponenter, Socialhögskolan, Lunds universitet. 

År Kvinnor Män 
1988-1997 17 (50,0%) 17 (50,0%) 
1998-2007 23 (29,9%) 54 (70,1%) 
2008-2018 23 (45,1%) 28 (54,9%) 

 
Anledningen till denna något överraskande bild av hur fördelningen mellan 
kvinnor och män utvecklats bland de interna betygsnämndsledamöterna beror 
på att under de första tio åren med forskarutbildning på Socialhögskolan var 
kadern av utbildade forskare mycket liten. Det var under flera år endast Sune 
Sunesson, Gunvor Andersson, Rosmari Eliasson, Per Gunnar Edebalk och Sven-
Axel Månsson som var behöriga att handleda doktorander och sitta i betygs-
nämnder. Den relativa jämna könsfördelningen i denna grupp återspeglar sig i 
hur könsfördelningen ser ut bland de interna betygsnämndsledamöterna under 
de första tio åren. Den markanta ökningen av män bland de interna betygs-
nämndsledamöterna under perioden 1998-2007 kan till viss del förklaras med 
att under denna period ökade antalet docenter på Socialhögskolan och en stor 
del av dem var män. Under åren 2008 till 2018 har det skett en viss utjämning 
mellan könen bland de interna betygsnämndsledamöterna, vilket påverkas av att 
andelen kvinnor som är docenter på Socialhögskolan ökar.9  
  
                                                             
9 Sedan 1985 har 33 personer blivit utnämnda till docenter i socialt arbete vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds 
universitet. 18 är män och 15 är kvinnor. Av de tio första docenterna var sju män. Av de tio senaste docenterna är sju 
kvinnor. 
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Några avslutande kommentarer 

Sedan forskarutbildningen startade på Socialhögskolan vid Lunds universitet 
1985 har det skett omfattande förändringar av förutsättningarna och villkoren 
för forskarutbildningen. I denna utveckling är Forskarutbildningsreformen 1998 
en viktig milstolpe. Reformen har bidragit till att doktorandernas rättigheter har 
stärkts och att genomströmningen i forskarutbildningen har förbättrats. Samti-
digt har kraven på styrning, kontroll och uppföljning av forskarutbildningen 
skärpts. Forskarutbildningen har fått en form och organisering som förstärker 
dess karaktär av att vara en (tidsbegränsad) utbildning. Denna utveckling kan, 
som Birgitta Odén (1991) understryker, innebära risker när det gäller forskarut-
bildningarnas kapacitet att ge doktoranden utrymme för individuell reflektion, 
bildning och mognad som forskare. Detta är förstås aspekter som är viktiga om 
doktoranden ska kunna uppnå alla de kunskapsmål för forskarutbildningen som 
anges i högskoleförordningen. 

Inom samhällsvetenskap och humaniora fanns det många som hade farhågor 
att förändringarna i forskarutbildningen som 1998-års forskarutbildningsreform 
medförde skulle förändra standarden på avhandlingarna mot allt fler samman-
läggningsavhandlingar skrivna på engelska. Det har också skett en ökning av an-
talet sammanläggningsavhandlingar skrivna på engelska i socialt arbete (Dellgran 
& Höjer 2011). Tendensen är dock inte lika stark på Socialhögskolan i Lund, 
där monografier på svenska fortfarande dominerar. Detta säger förmodligen nå-
got om vilka inomdisciplinära forskningstraditioner som dominerar på Social-
högskolan (a.a.). Men det är förmodligen också ett uttryck för att många av de 
forskningsproblem som finns i socialt arbete kräver kvalitativa ansatser, som ofta 
är svåra att foga in i sammanläggningsavhandlingens form. 

När det gäller de sammanläggningsavhandlingar som publicerats på Social-
högskolan sedan 1998, så är bruttostudietiden för dem i genomsnitt nästan ett 
och ett halvt år kortare än för monografierna. Ett skäl till detta kan vara att i 
arbetet med artiklarna som ingår i sammanläggningsavhandlingarna involveras 
även handledarna och eventuellt andra forskare som medförfattare, vilket är en 
faktor som kan påskynda avhandlingsprocessen. I förhållande till forskarsam-
hället finns det en del fördelar med sammanläggningsavhandlingar, som bygger 
på refereegranskade artiklar på engelska, bland annat att det ger starkare biblio-
metriska meriter än till exempel monografier som är skrivna på svenska. En för-
del med svenska monografier är att de ger större möjligheter för spridning utan-
för forskarsamhället, det vill säga bland socialarbetare, politiker, brukare och 
andra som är verksamma på det sociala fältet. En annan fördel med monografier 
är att arbetet med dem kan ge bättre förutsättningar för att doktorandens själv-
ständighet som forskare utvecklas. 

Det som är den tydligaste förändringen av forskarutbildningen och avhand-
lingarna på Socialhögskolan, är omvandlingen från att under de tio första åren 
vara en verksamhet med en markant dominans av män till att ha en majoritet av 
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kvinnor av de som disputerar. Denna tendens syns även på andra forskningsut-
bildningar i Sverige (UKÄ 2016a), men inte lika markant som på Socialhögsko-
lan i Lund. 1988 till 1997 publicerades 18 doktorsavhandlingar på Socialhögs-
kolan i Lund, av dem var trefjärdedelar författade av män. Idag är förhållanden 
omvända av 27 doktorsavhandlingar som publicerades mellan 2008 och 2018 är 
drygt trefjärdedelar författade av kvinnor. Könsfördelningen börjar motsvara hur 
den ser ut på grundutbildningen och i många av det sociala arbetets praktiska 
verksamhetsområden. 
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