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1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Landsbygdsutveckling 

Basinkomst och långsiktigt hållbar försörjning i Sydafrika 

En tjänst som doktorand vid Institutionen för stad och land, SLU, är
ledig. Institutionen består av fyra avdelningar: landsbygdsutveckling,
landskapsarkitektur, miljökommunikation och agrarhistoria. 

Ämnesområdet landsbygdsutveckling bygger på flera
samhällsvetenskapliga discipliner och tar även naturvetenskapliga
perspektiv i beaktande. Ämnet fokuserar på landsbygders specifika
förutsättningar det sätt som de är länkade till regionala, nationella och
globala förändrings- och utvecklingsprocesser. Viktiga
forskningsområden är policyeffekter på landsbygden, naturresurser
och markanvändning; sociala, politiska och ekonomiska relationer;
länkar mellan stad och land; demografi/migration och hushållens
ekonomi. 

Doktorandprojektet skall utföras inom ramen för forskningsprojektet
”Kan en basinkomst skapa långsiktigt hållbar försörjning på
landsbygden i fattiga länder: lärdomar från barnbidragets effekter på
landsbygdsbefolkningens försörjning i Sydafrika”, som fått
finansiering från forskningsrådet Formas. 

Projektet skall med hjälp av enkäter, djupintervjuer och
gruppdiskussioner följa upp ca 250 hushåll i två byar på
landsbygden i Sydafrika. Dessa hushålls försörjning kartlades på
liknande sätt 2002, och projektet syftar till studera vilka processer
som kan leda till en förbättrad försörjningssituation, och särskilt ifall
mindre bidrag, såsom det barnbidrag som vissa hushåll haft tillgång
till sedan 2002, kan ha någon långsiktig påverkan. Inom ramen för
detta tema kommer doktoranden att ha frihet att också påverka
projektets utformning i samråd med handledarna. Doktoranden
handleds inom projektet av en huvudhandledare vid avdelningen för
landsbygdsutveckling och två biträdande handledare vid University of
Johannesburg samt University of the Western Cape i Sydafrika.
Möjligheter att ta vissa doktorandkurser i Sydafrika finns. 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som doktorand är den som har avlagt examen
på avancerad nivå eller har minst fyra års heltidsstudier varav minst
ett år på avancerad nivå. Examen inom landsbygdsutveckling eller
humanekologi, kulturgeografi, antropologi, sociologi, eller liknande
bedöms som lämplig men även sökande med andra jämförbara
examina kan komma ifråga. Urval bland de behöriga sökande
baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning;
examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i
engelska, samt intervju. Förkunskaper i ämnen relevanta för
forskningsprojektet samt tidigare erfarenhet av fältarbete i globala
syd är meriterande. Tjänsten är placerad vid avdelningen för
landsbygdsutveckling i Ultuna men förutsätter möjlighet att kunna
vistas flera månader i fältområdet i Sydafrika under 2-3 tillfällen
under projektets gång. God förmåga att både samarbeta i grupp och
att arbeta självständigt värdesätts. 

Anställningsform 
Anställning som doktorand i 4 år 

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn
könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå
krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra
års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. 
Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på
grundläggande behörighet, dvs. minst 180
högskolepoäng eller motsvarande, har grundläggande
behörighet fram till utgången av 2015.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig
ansökan inklusive styrkt meritförteckning;
examensarbete; personliga referenser; tillräckliga
kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om utbildningen och dess finansiering i 
Doktorandhandboken

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på 
www.slu.se/sv/utbildning/forskarutbildning/

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT 

Vill du veta mer? Kontakta
Docent Flora Hajdu, flora.hajdu@slu.se, 

Facklig företrädare
SACO Anneli Lundkvist +46 (0)18 67 27 12
SEKO Desiree Karlsson +46 (0)18 67 10 57
ST Lotta Olsson +46 (0)18 67 15 36

Doktorandombudsmannen 
Nina Almgren, 018-67 15 60, 
nina.almgren@slu.se

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med
diarienummer 943/2015, till Registrator vid SLU, Box
7070, 75007 Uppsala,
registrator@slu.se, senast 2015-04-10. 
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