
Studieanvisning för forskarutbildningen på JMG 

 
Forskarutbildningen i journalistik, medier och kommunikation vid JMG omfattar 240 hp, varav 
avhandlingen utgör 180 poäng. 

Individuell studieplan 

För varje doktorand upprättas vid antagningen en individuell studieplan inklusive en 
finansieringsplan. Studieplanen innehåller en tidplan för forskarutbildningen, en beskrivning av de 
åtaganden som doktoranden respektive institutionen har under utbildningstiden. Den individuella 
studieplanen och finansieringsplanen följs sedan upp varje år. 

Kurser 

Kurs- och litteraturdelen uppgår till 60 hp och består av obligatoriska kurser och valfria kurser. 
Kurserna ska tillsammans täcka den allmänna teoribildningen, vetenskapliga metoder och empiriska 
studier inom svensk och internationell forskning, med inriktning på journalistik, medier och 
kommunikation.  

Obligatoriska kurser  

50 poäng av kurserna är obligatoriska, och omfattar följande kursområden: 

Ämnesteori        22,5HP 

Metod         22,5HP 

Högskolepedagogisk utbildning     5HP 

Summa        50HP 

Valfria kurser        10HP 

Totalt antal kurspoäng      60HP 

Inom området ämnesteori ingår kursen Journalistik, medier och kommunikation som 
forskningsområde (15hp) som en rekommenderad del. Den ges i normalfallet på deltid under 
doktorandstudiernas första år. Kursen omfattar forskningstraditioner och aktuellt forskning inom 
Journalistik, medier och kommunikation. 
 
Metodkurserna omfattar fördjupad metodutbildning i kvantitativa samt kvalitativa metoder.  
 
Valet av ämnesteoretiska kurser och metodkurser sker i samråd med handledare och valet styrs av 
doktorandens förkunskaper, behov och intresseinriktning. Doktoranden kan även inkludera 
ämnesteoretiska kurser och metodkurser som ges vid annat lärosäte, efter examinators godkännande.  
 
Kursen i högskolepedagogik anordnas av GU/Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 



Valfria kurser kan läsas inom fakulteten eller vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Dessa 
kurser ska väljas utifrån avhandlingsprojektets inriktning. Kurser vid andra universitet och inom 
andra ämnen kan tillgodoräknas efter examinators godkännande. 
 

Varje doktorand beviljas ekonomisk ersättning för en extern kurs under utbildningstiden, detta till en 
kostnad om maximalt 10.000 kr. En förutsättning är att kursen är väl motiverad, att samråd skett 
med handledare och att en rimlig budget presenteras. Kostnader som kan ingå är resa, boende, samt 
eventuell kursavgift. Förfrågan med bifogad budget lämnas till studierektor för forskarutbildningen 
som fattar beslut och informerar institutionens ekonomiadministratör.  

Stöd till flera kurser under utbildningstiden, eller till ett belopp som överstiger det ovan angivna, kan 
beviljas under särskilda förutsättningar. För att detta skall övervägas förutsätts att doktoranden 
prövat möjligheter till extern finansiering (stipendier eller dylikt). Förfrågan om detta lämnas till 
studierektor för forskarutbildningen och beslut fattas av prefekten. 

Konferenser 

Att doktorander deltar i och presenterar sin forskning på internationella, vetenskapliga konferenser är 
av stor betydelse för forskningens kvalitet och därför ett centralt inslag i forskarutbildningen. För att 
möjliggöra konferensresor ges doktoranderna ekonomiskt stöd från institutionen till minst en 
konferensresa per år. Ytterligare information om konferensresor finns i JMG:s policy för 
konferensresor. 

Litteraturbidrag 

Varje doktorand har rätt att beställa litteratur till ett värde av 4000 kronor fördelat över hela 
doktorandtiden.  

Institutionstjänstgöring 

Doktoranden har möjlighet att inom ramen för sin anställning bedriva s.k. institutionstjänstgöring. 
Andelen får uppgå till högst 20 % av studietiden och doktorandtjänsten förlängs då med högst ett år. 
Institutionstjänstgöring kan innebära såväl undervisning som andra uppdrag. Utifrån det behov som 
finns på institutionen undersöker studierektor doktorandens intresse för institutionstjänstgöring inför 
respektive termin.  

Högre allmänna seminariet 

Deltagande i det högre allmänna seminariet (HAS) är obligatoriskt. Seminariet löper över hel termin 
och anordnas normalt var 14:e dag. På seminarierna förväntas doktoranderna presentera delar av sitt 
avhandlingsarbete. Ett viktigt inslag i seminarieverksamheten utgörs av doktorandernas 
presentationer av avhandlingskapitel. 

Doktoranden skall också presentera delar av sitt arbete (paper) på en internationell konferens vid 
minst ett tillfälle under studietidens gång.  

 

Mittseminarium 



 
I mitten av forskarutbildningen skall doktoranden presentera delar av sitt avhandlingsmanus vid 
institutionens högre seminarium. Syftet med seminariet är att doktoranden skall få diskutera 
avhandlingen med kollegiet på institutionen, i en fas av arbetet då det fortfarande finns goda 
möjligheter till substantiella förändringar. Diskussionerna kan gälla avhandlingens helhet såväl som 
specifika frågor avseende teori, metod och analyser. Till seminariet skall doktoranden bifoga dels en 
skriftlig introduktion till avhandlingen (alternativt delar av kappan) som presenterar avhandlingens 
bakgrund, problemområde, syfte, frågor, metod och de delstudier som skall ingå. Dels ett underlag 
till de specifika delar av avhandlingsarbetet som skall diskuteras ingående under seminariet. Till 
seminariet utses en kommentator från institutionen.  

Nätverket ”Train” 

JMG ingår i ett nätverk tillsammans med ytterligare sex institutioner och forskarutbildningar i medier 
och kommunikation. Inom nätverket arrangeras en årlig konferens där doktorander ges möjlighet att 
presentera paper i anslutning till sitt avhandlingsämne. Inom nätverket ordnas även 
forskarutbildningskurser. 

Handledning 

För varje doktorand utser lärarkollegiet huvudhandledare och biträdande handledare. Doktorand har 
rätt att byta handledare. Anhållan om byte ställs till prefekten. Enligt SFNs riktlinjer för utbildning på 
forskarnivå har doktoranden under sin aktiva studietid rätt till handledning motsvarande ett 
minimum av 300 klocktimmar. Med timmar avses här tid för handledarmöten, handledares 
föreberedelsetid i form av inläsning av doktoranders texter o s v. 

Karriärvägledning 

Forskarutbildningen vid institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG) erbjuder 
doktorander vägledning i karriärplanering dels inom ramen för handledning dels i form av seminarier 
som behandlar centrala frågor avseende framför allt en framtida karriär inom akademin. Vägledning i 
karriärplanering skall vara ett huvudämne vid minst två handledningstillfällen, ett under första hälften 
av doktorandutbildningen och ett under det avslutande året. Seminarier i särskilda frågor kan 
planeras inom ramen för handledarkollegiet och i samråd med doktorandgruppen. 
I karriärplanering ingår bl. a följande frågor: Meritering och behörighetskrav vid olika anställningar; 
forskning i och utanför akademin; nationella- och internationella utbyten; publiceringsstrategier; 
konferenser och nätverk; forskningskommunikation; forskningsfinansiering och att skriva 
ansökningar. 

Avhandling 

Avhandlingen är det viktigaste inslaget i forskarutbildningen. Avhandlingen skall utgöra ett 
självständigt arbete i avsikt att bidra till forskningen inom området journalistik, medier och 
kommunikation. Det är genom avhandlingen som den forskarstuderande visar att hon eller han har 
förmågan att behandla en vetenskaplig problemställning och på egen hand genomföra ett större 
vetenskapligt arbete. Avhandlingen skall vara grundad på självständigt forskningsarbete och vara av 
god internationell vetenskaplig standard. Den kan utformas antingen som ett enhetligt 
sammanhängande verk (monografiavhandling) eller i form av en sammanfattning av vetenskapliga 
uppsatser (sammanläggningsavhandling). 



Avhandlingsämne 

Ämne för avhandlingen väljs i samråd med handledare. Avhandlingsinriktning väljs med 
utgångspunkt från institutionens forskningsprofil och de forskningsområden där institutionen kan 
ställa upp med kvalificerad vetenskaplig handledning. 

Avhandlingsplan 

En avhandlingsplan är den formella startpunkten för avhandlingsarbetet. Planen skall innehålla en 
beskrivning av forskningsproblemet, avhandlingens huvudfrågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter, klarläggande av centrala begrepp och en introduktion till den viktigaste forskningen 
inom området. 

Avhandlingsplanen skall också ge svar på frågor som hänger samman med hur de uppställda 
forskningsfrågorna skall besvaras. Det gäller undersökningsdesign och val av undersökningsmetoder, 
tillgång till relevant forskningsmaterial och hur eventuell datainsamling skall gå till.  

Avhandlingsplanen skall vidare innehålla en publiceringsplan som anger hur och i vilken form 
materialet skall presenteras och publiceras.  

Planen skall även ge en uppfattning om vilka konkreta arbetsuppgifter som ingår i avhandlingsarbetet 
(arbetsplan) och i vilken ordning de skall utföras (tidplan). 

Avhandlingsplanen seminariebehandlas vanligtvis i slutet av doktorandstudiernas första år. Här 
diskuteras planen med utgångspunkt ifrån sedvanliga vetenskapliga bedömningskriterier; 
forskningsfrågornas relevans och vetenskapliga betydelse för forskningen inom det aktuella området, 
teoretiska utgångspunkter, metod och genomförbarhet. Synpunkter och kommentarer som ges vid 
seminariet utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet och skall ägnas särskilt uppmärksamhet i 
handledningen.  

Avhandlingens form 

Avhandlingen kan utgöras av en monografi eller av en sammanläggningsavhandling. En monografi 
bör omfatta cirka 180-250 sidor. Formen för en sammanläggningsavhandling vid JMG är följande: 
 
a) sammanläggningsavhandlingen bör innehålla 3-5 artiklar/kapitel som behandla en och samma 
övergripande tematik, 
b) samtliga skall vara publicerade, antagna för publicering eller "publiceringsbara" (bedömda som 
publiceringsbara av kollegium/examinator och grönläsare) i internationell refereegranskad tidskrift 
alternativt som bokkapitel på internationellt förlag av god standard,  
c) minst en skall vara publicerad i refereegranskad tidskrift eller accepterad för publicering i en sådan 
tidskrift vid disputationstillfället men helst bör samtliga vara det,  
d) minst två bör vara ensamförfattade men åtminstone en skall vara det,  
e) vid samförfattade uppsatser skall det framgå vad som är doktorandens självständiga bidrag,  
f) avhandlingen skall utöver artiklarna innehålla en sammanbindande kappa som klargör det samlade 
vetenskapliga bidraget som lämnas av uppsatserna, 
g) kappan omfattar vanligtvis minst 10 000-15 000 ord. 
h) det är önskvärt att kappan och uppsatserna är författade på ett och samma språk,  
 



För sammanläggningsavhandlingar görs en sammanvägd bedömning av den vetenskapliga kvaliteten, 
motsvarande den som görs för en monografiavhandling. Om avhandlingsförfattaren har gjort en 
vetenskaplig prestation motsvarande en monografiavhandling kan avhandlingen läggas fram för 
disputation. 
 
Kappan  
 
Kappan är en väsentlig del av avhandlingen som skall integrera de olika artiklarna. Kappan skall 
skrivas självständigt av doktoranden och vara en sammanhållen text som presenterar, diskuterar och 
sammanfattar avhandlingens delstudier (artiklar) och huvudsakliga bidrag. I kappan ges möjlighet att 
mer ingående diskutera teoretiska och metodologiska frågor utöver vad som ryms i enskilda artiklar. 
Betydelsen av att utveckla detta i kappan varierar beroende av bidragen i de i avhandlingen ingående 
artiklarna.   
 
Mer specifikt skall kappan innehålla följande: 

• Abstract 
• Förord 
• Lista över de i avhandlingen ingående artiklarna med trycktillstånd 
• Redovisning av doktorandens eget bidrag (i förhållande till övriga författare) vid eventuellt 

samförfattade artiklar  
• Avhandlingens bakgrund, problemområde, problemställning 
• Syfte och specifika frågeställningar 
• Tidigare forskning; förankring i och bidrag till forskningsfältet 
• Teoretiska utgångspunkter  
• Studiens design, metoder, material, etik 
• Sammanfattning av de i avhandlingen ingående artiklarna 
• Slutsatser och diskussion avseende de olika artiklarnas gemensamma bidrag till  
    forskningsfältet (teoretiskt, metodologiskt, empiriskt)  
• Sammanfattning (på svenska i avhandling skriven på engelska och vice versa) 

 

Språk och språkgranskning 

Avhandlingsspråket är i normalfallet engelska. Allt som doktoranden publicerar/presenterar i 
offentliga akademiska sammanhang av betydelse under utbildningens gång bör språkgranskas. Det 
gäller konferenspresentationer, manus som skickas till tidskrifter, samt bokkapitel som publiceras i 
akademiskt meriterande sammanhang och avhandlingar. Institutionen står för denna kostnad. 

Slutseminarium och grönläsning 

Under forskarutbildningens senare del ska doktoranden presentera sitt avhandlingsmanus vid ett så 
kallats slutseminarium. Till detta seminarium utses en opponent från en annan institution eller annat 
lärosäte med kompetens av relevans för forskningsområdet. Efter slutseminariet bedömer handledare 
i samråd med examinator och lärarkollegium vilka förändringar som eventuellt bör göras. Innan 
avhandlingen kan anmälas för disputation genomförs också en s.k. grönläsning av en person i 
institutionens handledarkollegium som inte haft rollen som handledare för den aktuella doktoranden.  
Beslut om anmälan fattas av examinator. 



 

Disputationen  

Disputationen är muntlig och offentlig. Opponent och betygsnämnd utses av fakultetsnämnden efter 
förslag från institutionen. Anhållan om disputation skall göras senast sex veckor före disputationen. 
Avhandlingen skall ha genomgått kvalitetskontroll innan doktoranden rekommenderas att disputera. 
För exempel på hur en disputation kan gå till, se Högskoleverkets doktorandhandbok under Examen 
och Postdok. Se också vår sida Anhållan om disputation och spikning av avhandling.   

 
 
 

http://www.doktorandhandboken.nu/
http://jmg.gu.se/utbildning/forskarutbildning/anhallan-om-disputation-och-spikning/
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