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Närvarande: 
Ledamot Företräder  
Per Olof Holtz, ordförande verksamheten 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Torkel Glad verksamheten 
Milagros Izquierdo verksamheten 
Nahid Shahmeri (från p. 3) verksamheten 
Igor Zozoulenko verksamheten 
  
Ej närvarande ledamöter Företräder 
Per Ask verksamheten 
Lars Backåker  forskarstuderande  
Christian Berggren verksamheten 
  
Övriga närvarande  
Karin Wårdell föredragande p. 3 
Per Jensen föredragande p. 4 
Maria Mitradjieva utbildningsledare 
Eva Lindblad fakultetssamordnare 

 

1 Utseende av justeringsperson 
Utses Jonas Callmer att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Fastställs enligt utsänt förslag, med undantag av punkt 7 som utgår.  

3 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd i samband med 
civilingenjör Mattias Åströms disputation för teknologie doktorsexamen i 
biomedicinsk instrumentteknik den 9 september 2011 Dnr LiU-2011-01066 
Föredragande: Karin Wårdell 
Beslutas att utse till 

fakultetsopponent: 
Professor Dr- Ing. Erik Schkommadau, Fachhochschule Nordwestschweiz 
(University of Applied Sciences Northwestern Switzerland), Basel 
ordförande vid disputationen: 
professor Göran Salerud, Linköpings universitet 
ledamöter i betygsnämnden:  
professor Mikael Persson, Chalmers 
docent, överläkare Stig Rehncrona, Skånes universitetssjukhus 
docent Tino Ebbers, Linköpings universitet 
reserv: Professor Hans Knutsson, Linköpings universitet 
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4 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd i samband med filosofie 

licentiat Daniel Nätts disputation för filosofie doktorsexamen i etologi  
den 16 september 2011 Dnr LiU-2011-00950 
Föredragande: Per Jensen 
Beslutas att utse till 

fakultetsopponent: 
professor Adroaldo Zanella, Scottish Agricultural College (SAC), Edinburgh, UK 
ordförande vid disputationen: 
professor Per Jensen, Linköpings universitet 
ledamöter i betygsnämnden:  
universitetslektor Annika Thorsell, Linköpings universitet 
professor Björn Forkman, Københavns Universitet 
professor Göran Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet 
reserv: docent Jordi Altimiras, Linköpings universitet 

5 Meddelanden 
Eva Lindblad meddelar att nästa omgång av den obligatoriska kursen Scientific 
Methods and Research Practice kommer att börja i oktober. Information om anmälan 
skickas ut till institutionerna. 
Eva Lindblad redovisar aktuell statistik om antagning, examina, aktivitet och 
försörjning (finansiering) för doktorander. 

6 Allmän studieplan Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Per Olof Holtz  
Beslutas att fastställa reviderad studieplan för forskarutbildningsämnet 
miljösystemanalys och miljöledning, enligt handling.  

7 HSV:s examensrättsprövningar (information)   
Ärendet utgår. 

8 Sammanträdestider under hösten 
Höstens sammanträden planeras äga rum senare delen av september, kring 
månadsskiftet oktober/november, och mitten av december. Länk till förfrågan om 
dagar och tider sänds ut via e-post. 

9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
Eva Lindblad Per Olof Holtz Jonas Callmer 
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Miljösystemanalys och miljöledning  
Environmental systems analysis and management 

Kontaktperson: Docent Olof Hjelm 

Ämneskategori: 20707 Miljöledning 

Ämnesbeskrivning 
Forskningen inom ämnet syftar till att generera kunskap om aktiviteter, verksam-
heter och åtgärder som avser att förbättra miljöprestanda kopplad till produkter, 
processer, organisationer och tekniska system. För att åstadkomma detta utnyttjas 
miljöanalyser som utgår från vida systemgränser (miljösystemanalys) och 
förståelse för de organisatoriska sammanhang där förbättring kan ske 
(miljöledning). Forskningen präglas av ett strategiskt och förebyggande perspektiv.  

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av 
fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskole-
förordningens examensordning (återgiven i bilaga till Studiehandboken).  

Forskarutbildningen i detta ämne syftar till att ge den studerande ämneskunskaper 
och erfarenhet av forskning för kommande yrkesverksamhet inom området 
strategiskt miljöarbete vilket kan tillämpas inom företag, myndigheter och andra 
organisationer samt inom forskning. Utbildningen ska ge goda kunskaper om 
forskningsmetodik inom detta interdisciplinära forskningsområde. 

Examenskrav 
Forskarutbildning i miljösystemanalys och miljöledning leder till en doktors-
examen eller licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i 
forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng varav 
kurser motsvarar studier om minst 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet 
motsvarar studier om minst 80 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 
högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 80 högskolepoäng och 
avhandlingsarbetet motsvarar studier om 160 högskolepoäng.  

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i 
fakultetens Studiehandbok för utbildning på forskarnivå.  

Särskild behörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning i Miljösystemanalys och miljöledning är den 
som uppfyller kraven för examen på avancerad nivå med minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå och med anknytning till ämnesområdet. Beroende på 
forskningens interdisciplinära karaktär kan olika disciplinär bakgrund vara möjlig.  

Utbildningens genomförande 
Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med 
handledaren och dokumenteras i den individuella studieplanen (se Studiehandbok 
för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). Beroende på den studerandes bakgrund 
och val av forskningsprojekt väljs i samråd med handledaren kurser till en 
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omfattning av 80 hp för doktorsexamen och 40 hp för licentiatexamen. Kursernas 
syfte är att: 
fördjupa kunskaperna (i), bredda kunskaperna (ii) och utveckla den studerandes 
vetenskapliga verktyg och metoder (iii). 

(i) Fördjupningen av kunskaperna sker genom kurser inom miljösystemanalys- och 
miljöledningsområdena Dessa bör omfatta 35–45 hp för doktorsexamen och hälften 
för licentiatexamen. 

(ii) Breddningen av kunskaperna sker genom kurser som behandlar olika 
tillämpningsområden för miljösystemanalys och miljöledning. Sådana kurser bör 
omfatta cirka 15–25 hp för doktorsexamen och hälften för licentiatexamen. 

(iii) Vetenskapliga verktyg och metoder utvecklas genom kurser i vetenskapsteori 
och vetenskapsfilosofi, vetenskaplig metod, hur man skriver uppsatser, 
presentationsteknik med mera. Dessutom ingår en obligatorisk kurs beskriven 
nedan i denna kategori. Kurser i denna kategori bör omfatta cirka 15–25 hp för 
doktorsexamen och hälften för licentiatexamen. 

Samtliga forskarstuderande nyantagna efter 30 juni 2007 skall för att få examen ha 
genomgått en av fakulteten beslutad obligatorisk kurs i metodik/etik om 6 
högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande kompetens. 

I de flesta fall produceras en avhandling för licentiat- eller doktorsexamen i form 
av en sammanläggningsavhandling. En doktorsavhandling förväntas normalt 
rymma minst fem vetenskapliga artiklar även om detta alltid måste bedömas i det 
enskilda fallet beroende på artiklarnas karaktär, omfattning och antalet 
medförfattare. Doktorandens insats i de olika artiklarna ska beskrivas. 

Övergångsbestämmelser  
I studiehandboken finns en generell övergångsbestämmelse som innebär att 
ändringar i allmänna studieplanen inte gäller de som redan antagits i ämnet. Byte 
till den nya studieplanen kan dock ske om både huvudhandledare och 
forskarstuderande är överens. Detta skall i så fall dokumenteras i den individuella 
studieplanen.  


