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Introduktion 

Resultaten från doktorandundersökningen 2017 på fakultetsnivå har presenterats 

och diskuterats på Fakultetsstyrelsen, Forskarutbildningsnämnden (FUN) och de 

gemensamma mötena med forskarstudierektorerna verksamma vid respektive 

institution. Ordföranden för FUN och utbildningsledaren med ansvar för 

forskarutbildningen har gemensamt studerat, analyserat och diskuterat utfallet från 

doktorandundersökningen och handlingsplanen färdigställd enligt 

hanteringsordningen har presenterats och beslutats av FUN och presenterats för 

fakultetsstyrelsen. Vidare har varje institution presenterat resultaten av 

undersökningen inför doktorander, institutionsstyrelse, och även 

förskarutbildningsråd och doktorandråd, där sådana finns och en handlingsplan har 

presenterats och beslutats av respektive institutionsstyrelse innan den skickats till 

FUN vid tekniska fakulteten. Närmare beskrivning av arbetet vid institutionerna 

med enkätresultaten finns i respektive handlingsplan under 5.1-5.7. 

 

Handlingsplanen med anledning av doktorandundersökningen 2017 börjar med 

sammanfattning och analys av enkätresultaten, och en uppföljning av åtgärderna i 

samband med doktorandundersökningen 2015, samt en kort sammanfattning av 

institutionernas handlingsplaner.  Fakultetens gemensamma åtgärder och tidplan 

följs av handlingsplanerna från respektive institution som bedriver utbildning på 

forskarnivå vid tekniska fakulteten, Linköpings universitet. 

 

 

 

 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN/FUN 

17-10-11 
DNR LIU-2017-02902 

Handlingsplan  
Doktorandundersökningen 2017 

 

 

 

2 

 

Innehåll 

1 Sammanfattning och analys av utfallet av doktorandundersökningen 2017 ....... 3   

2 Uppföljning av handlingsplanen med anledning av doktorandundersökningen       

2015 .............................................................................................................................6 

3 Sammanfattning av institutionernas handlingsplaner ........................................ 7 

4 Fakultetens gemensamma åtgärder .....................................................................9 

5 Handlingsplaner från institutionerna vid tekniska fakulteten .......................... 11 

 Bilaga 5.1. Handlingsplan vid IDA med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 ........................................................................... 12 

 Bilaga 5.2. Handlingsplan vid IEI med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 ........................................................................... 14 

 Bilaga 5.3. Handlingsplan vid IFM med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 ........................................................................... 19 

 Bilaga 5.4. Handlingsplan vid IMT med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 ........................................................................... 21 

 Bilaga 5.5. Handlingsplan vid ISY med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 ........................................................................... 25 

 Bilaga 5.6. Handlingsplan vid ITN med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 ........................................................................... 27 

 Bilaga 5.7. Handlingsplan vid MAI med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 ...........................................................................29 

 

 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN/FUN 

17-10-11 
DNR LIU-2017-02902 

Handlingsplan  
Doktorandundersökningen 2017 

 

 

 

3 

 

1 Sammanfattning och analys av utfallet av 

doktorandundersökningen 2017 

Doktorandundersökningen som genomfördes februari-mars 2017 besvarades av 

64% av de tillfrågade doktoranderna. 89% av de svarande är doktorander som 

befinner sig på campus, och en tredje del befinner sig i slutet av sin 

forskarutbildning. Dessa siffor skiller sig marginellt jämfört med 

doktorandundersöknigen 2015. 

 

Resultaten av doktorandundersökningen 2017 visar att doktoranderna är nöjda med 

sin forskarutbildning och flera av de genomförda åtgärderna efter förra enkäten ger 

positivt utfall. Skillnaderna på fakultetsnivå mellan 2015 och 2017 är marginella, 

som t ex resultatet på frågan om det erbjuds tillräckligt många kurser som ger en 

fördjupning inom relevant forskningsområde där förändringen är +0,2, samt på 

frågan om det erbjuds tillräckligt många kurser som ger en breddning inom relevant 

forskningsområde där förändringen är +0,1. Utfallet i frågan om man är nöjd med 

uppföljningen av den individuella studieplanen är oförändrat.  

 

Större skillnader syns när man tittar närmare på institutionsnivå. T ex är 

förändringen+0,4 i svaret på frågan om man är nöjd med uppföljningen av den 

individuella studieplanen, som doktoranderna vid ITN anger. En av åtgärderna vid 

IMT sedan undersökningen 2015 var att arbeta med möjligheterna för 

doktoranderna att presentera sin forskning vid seminarier vilket resulterade i en 

förändring av +0,7 (från 3,8 till 4,5) vilket är en tydlig förbättring. ISY arbetade med 

informationen till nyantagna doktorander vilket ledde till en förändring av +0,5 i 

svarsbetyg. 

 

Utfallet av rekryteringsfrågan har varit oförändrat på både institutions- och 

fakultetsnivå under de senaste tre undersökningar. Ca en tredjedel av 

doktoranderna rekryteras genom annons, en tredje del har blivit tillfrågade och en 

tredje del har frågat själva om möjligheten till forskarutbildning. Eventuella resultat 

av åtgärder vid institutionerna är svårt att uttolka, då frågan även har besvarats av 

en stor del doktorander som hade påbörjat sin forskarutbildning innan förra 

undersökningen.  Institutioner där antalet svarande antagna efter juni 2015 är 

mindre än 10 får inte svarsresultat om huruvida informationen till nyantagna 

doktorander är relevant och tillräckligt. På fakultetsnivå är utfallet på denna fråga 

oförändrat sedan förra enkäten. 75% av de svarande anser att de hade en god bild av 

vad som förväntades av dem när de antogs som forskarstuderande. Utfallet är 

oförändrat på fakultetsnivå men tex matematiska institutionen väljer att genomföra 

åtgärder i den frågan som förhoppningsvis kommer att leda till minskat stressnivå. 

 

Korrelationen mellan handledning och hur forskarutbildningen upplevs visar att 

handlingen är en avgörande faktor för hur nöjda doktoranderna är med 

forskarutbildningen. Frågan om handledning ligger ungefär på samma nivå som 
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2015. 85% tycker att handledningen fungerat bra. Doktoranderna anger också att 

tiden som används för handledning motsvarar deras behov, men det finns en del 

som önskar mer handledartid. Dock svarade de allra flesta (94%) att de får 

handledning minst 1 gång om månaden, jämfört med 86% från undersökningen 

2015 vilket är en klar förbättring.  

 

Området miljö och forskarutbildning omfattar frågor om stress och hur nöjda 

doktoranderna är med service från IT och biblioteket. Utfallet visar inga stora 

förändringar. Doktoranderna har under de senaste åren varit nöjda med IT-service 

och biblioteket och vi ser inte anledningar att man prioriterar dessa områden. 

 

Den införda åtgärden efter doktorandundersöknigen 2013, att diskutera stress i den 

fakultetsspecifika delen av kursen Handledning av forskarstuderande, behöver 

länge tid för att ge utslag i undersökningen och fakulteten planerar att fortsätta med 

den. I dagsläget erbjuder institutionerna sina doktorander möten och kurser med 

företagshälsovården. Trots det är stress ett återkommande problemområde i 

undersökningen vilket gör att fakulteten och samtliga institutioner planerar att 

arbeta vidare med. 

 

Den individuella studieplanen är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att bedriva en 

effektiv forskarutbildning och från doktorandernas rättssäkerhetsaspekt. Samtliga 

doktorander anger att de har individuella studieplaner.  Den individuella 

studieplanen ska fungera som stöd för forskarutbildningen för den enskilda 

doktoranden, och ca 65% anser att ISP fyller den uppgiften. FUN anser att arbetet 

med ISP och uppföljningen av densamma ska kännas meningsfull och ska fungera 

väl och stora delen av de svarande instämmer med detta. Drygt 90% anser att de är 

nöjda med uppföljningen av ISP och sätter ett betyg på 3,9, vilket är oförändrat 

jämfört med undersökningen 2015. Dock tycker endast ca 70% att uppföljningen av 

ISP resulterar i revideringar av betydelse för den fortsatta forskarutbildningen. Här 

avser också fakulteten arbeta vidare med den frågan. 

 
Doktoranderna uppger att forskarutbildningskurserna gör nytta för deras 

forskningsarbete, men större utbud av kurser efterfrågas, särskilt 

fördjupningskurser inom doktorandernas forskningsområden. Här avser också 

fakulteten arbeta vidare med den frågan. 

 

Balansen mellan undervisning och forskningsarbete är ofta tema för diskussioner 

och kan orsaka stress för all undervisande personal. Många av doktoranderna 

undervisar för första gången och en stor del av tekniska fakultetens doktorander 

möts av ett nytt utbildningssystem, vilket kan orsaka stress. På fakultetsnivå ser 

man inte några skillnader i resultatet jämfört med undersökningen 2015. Dock hade 

flera av institutionerna arbetat med frågan sedan den senaste undersökningen.  

Doktoranderna efterfrågade då mer information kring undervisning, samt att den 

pedagogiska kursen skulle planeras så tidigt som möjligt i den individuella 

studieplanen. 
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Resultatet i undersökningen pekar på att balansen mellan undervisning och 

forskning fungerar överlag väl och doktoranderna upplever att de får stöd från 

institutionen när det gäller undervisning i samma utsträckning som vid förra 

undersökningen. Man kan dock se en skillnad på hur kvinnor och män svarar på 

denna fråga. Utfallet visar att kvinnliga doktorander skulle vilja ha mer stöd än det 

de får idag och mer information från institutionerna när det gäller undervisning.  

En skillnad som har ökat med 0,2 sedan 2015. Idag är skillnaden mellan manliga 

och kvalmiga svaranden 0,4. 

 

Tiden efter examen är också en stressfaktor, särskilt när man börjar närma sig 

disputationen.  Frågan ”Efter examen vill jag gärna fortsätta forska” är svår att 

tolka. Forskarutbildningen ska förbereda för arbete vid både akademi och samhället 

i övrigt. En stor del av de disputerade vid tekniska fakulteten arbetar vidare med 

forskning inom industrisektorn. Däremot kan man se skillnad mellan svaren från 

kvinnliga och manliga doktorander. Kvinnliga doktorander anser i mindre 

utsträckning att de gärna fortsätter och forskar efter examen. Kvinnliga 

doktorander oroar sig mer för tiden efter examen och bedömer i mindre 

utsträckning sina möjligheter att få direkt arbete efter examen som goda. Skillnaden 

0,4 i svaren på denna fråga är oförändrad sedan föra undersökningen.  
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2 Uppföljning av handlingsplanen med anledning 

av doktorandundersökningen 2015 

 

Med anledning av resultatet av doktorandundersökningen 2015 identifierades 

följande förbättringsområden rörande utbildningen på forskarnivå vid tekniska 

fakulteten: förbättrad information om utbudet av doktorandkurser inom fakulteten, 

synliggörande av handledarpolicyn för doktorander och handledare, med syfte att 

handledningen ska upplevas meningsfullt och målinriktad, och införande av en årlig 

central uppföljning av individuella studieplanerna för alla doktorander vid 

fakulteten. 

 

De första två åtgärderna gav ett marginellt positivt utfall. Den sist nämnda 

åtgärden, införandet av en årlig central uppföljning av ISPn för alla doktorander, 

har resulterat i att alla svarande har en ISP och uppföljningen fortlöper för fler 

doktorander än vid undersökningen 2015. 

 

Svarsresultaten från undersökningen 2015 visar att 16% saknade en uppföljning av 

ISP under det senaste året medan utfallet på den frågan under 2017 pekar på en 

minskning till 11%. Resultaten visar att 89% har genomfört en uppföljning av ISPn 

och 90% av de svarande anger att de är nöjda med uppföljningen av ISPn. 

Doktoranderna känner delaktighet i utformningen av den individuella studieplanen 

och de anser att vid planeringen av forskarstudier tas hänsyn till undervisning och 

annan tjänstgöring.  

 

Vid den utförda centrala uppföljningen av ISP under 2016 och 2017 har det visat sig 

att det tar längre tid än beslutat och önskvärt att upprätta den första ISPn. 

Fakulteten planerar att fokusera på frågan och vidta åtgärder för att ISPn upprättas 

i tid, samt att ISP används mer som ett planeringsverktyg än ett 

uppföljningsverktyg. Fakultetens mål är att doktoranderna ska känna att den 

individuella studieplanen fungerar som ett stöd i deras forskarutbildning. En 

välfungerande process kring ISPn förväntas ge resultat i att tydliggöra vilka 

förväntningar det finns på utfört arbete, bättre planering mellan undervisning och 

forskning för doktoranderna, vilket förhoppningsvis medför minskat ohälsosam 

stress.  
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3 Sammanfattning av institutionernas 

handlingsplaner 

Samtliga institutioner har analyserat och diskuterat resultatet av 

doktorandundersökningen i olika arbetsgrupper, med doktorander och i respektive 

styrelse för att komma fram till handlingsplaner som utvecklar och förbättrar 

forskarutbildningen generellt och också ökar nöjdheten hos den enskilda 

doktoranden.   

 

De flesta institutioner konstaterar en positiv utveckling efter de vidtagna åtgärderna 

i samband med doktorandundersökningen 2015. Återkommande problematik är 

dock stress och vikten av arbetet med ISPn. 

 

En femte del av de svarande på enkäten befinner sig i början på sin 

forskarutbildning.  Den tiden upplevs ofta som stressfull och kan leda till tidigt 

studieavbrott. Förmedling av en god bild av vad som förväntas av en som doktorand 

och relevant information tidigt i forskarutbildningen kan vara avgörande för en 

lyckad forskarutbildning.  ISY och ITN fortsätter och vidareutvecklar formerna, 

rutinerna och information för introduktion av nyantagna doktorander. Frågan var 

en del av handlingsplanerna med avseende av föra doktorandenkäten för båda 

institutionerna, och utfallet av den senaste enkäten visade en tydlig förbättring 

(+0,5) av informationen för nyantagna doktorander vid ISY. Även MAI och IEI 

kommer att arbeta med att tydliggöra krav och förväntningar inför rekryteringen, 

då resultaten vid institutionerna gått ner från 4.2 till 3.5 (MAI) och 3,4 till 3,0 (IEI). 

 

Samtliga institutioner arbetar med stress och använder företagshälsovården för 

genomförande av kurser i stresshantering. Vid tex IMT kommer 

uppföljningsprocessen av ISPn att vidareutvecklas genom att införa en efterföljande 

dialog med fokus på stress för den enskilde doktoranden. ISY planerar att 

introducera individuella informationsträff för nyantagna doktorander med syftet att 

förtydliga vad som förväntas av en som doktorand och förebygga ohälsosam stress. 

ITN planerar att ta upp stressfrågan på sina doktorandkonferenser.  

 

Precis som fakulteten kommer flera av institutionerna att fokusera på processen 

med inrättande och uppföljning av de individuella studieplanerna. MAI har för 

avsikt att vidareutveckla processen kring upprättandet och användandet av ISPn 

med särskild satsning på att ISPn ska upprättas inom en månad för varje 

doktorand. ISY fokuserar på att förmedla till doktoranderna vikten av den 

individuella studieplanen tidigt under doktorandstudierna, vilket förhoppningsvis 

leder till mindre stresstoppar under studietiden. IFM planerar att arbeta för att 

ISPn ska upplevas av doktoranderna som ett stöd för deras utbildning och används 

som planeringsverktyg för utbildningen. IEI har som mål att doktoranderna ska 

uppleva ISPn som stöd för den individuella forskarutbildningen och planerar att 

arbeta för ett utvecklat digitalt ärendehanteringssystem. 
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Balans mellan undervisning och forskning är en av IDAs fokustema, där 

tillsammans med företagshälsovården, bättre planering av undervisning och 

forskning, samt diskussioner vid doktorandkonferenserna förhoppningsvis medför 

en bättre balans i livet. 

 

IFM har kommit fram till att doktoranderna vid institutionen behöver information 

kring karriärplanering och kommer att informera samtliga doktorander för 

PostDoc-dagen och Juniour Faculty Career-dagen, samordnas årligen av SULF vid 

LiU, samt kommer en PostDoc-dag vid IMT att arrangeras i början på 2018. 

 

Några av institutionerna kommer att se över kursutbudet och planerar att förbättra 

informationen kring kursutbudet vid Linköpings universitet. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förebyggande av stress, information till 

nyantagna doktorander och arbete med processen med ISP genomsyrar 

handlingsplanerna vid institutionerna. 
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4 Fakultetens gemensamma åtgärder 

 

Område 1: Kurser 

 

Åtgärd: Undersöka orsaken till att doktoranderna upplever att det inte finns 

tillräckligt med kurser och ta fram förslag på hur man förbättrar utbjudet av 

kurser. 

Förväntad effekt: Det erbjuds tillräckligt många kurser som ger bredning och 

fördjupning för doktorandernas forskningsområde.  

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för 

FUN 

Ansvarig för uppföljning: FUN 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart HT2018 

 

Område 2: Individuell studieplan 

 

Åtgärd 1: Diskussioner inom forskarstudierektorsgrupp angående upprättandet 

och användandet av ISP. 

Förväntad effekt: För alla doktorander vid fakulteten upprättas en ISP inom 

en månad efter antagning till studier på forskarnivå, samt att ISP används för 

planering av forskarstudierna, så att doktoranderna upplever ISP som stöd för 

deras utbildning. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för 

FUN, forskarstudierektorer. 

Ansvarig för uppföljning: FUN. 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart VT2018. 

 

Åtgärd 2: Fortsatt central uppföljning av ISP.  

Förväntad effekt: För alla doktorander vid fakulteten upprättas en ISP inom 

en månad efter antagning till studier på forskarutbildningsnivå och följs upp 

årligen. Doktoranderna är nöjda med uppföljningen av ISP och upplever ISP som 

stöd för deras utbildning.  

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för 

FUN. 

Ansvarig för uppföljning: FUN. 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart VT2018. 

 

 

Område 3: Stress 
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Åtgärd: Fortsatta insatser i handledarkursen för att öka medvetenhet hos 

blivande handledare om ohälsosam stress bland doktorander.  

Förväntad effekt: Ökad medvetenhet om ohälsosam stress och hur det kan 

hanteras, bland alla som läser handledarkursen. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för 

FUN. 

Ansvarig för uppföljning: FUN. 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart HT2018. 
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5 Handlingsplaner från institutionerna vid 

tekniska fakulteten  

5.1 Bilaga 5.1. Handlingsplan vid IDA med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

5.2 Bilaga 5.2. Handlingsplan vid IEI med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

5.3 Bilaga 5.3. Handlingsplan vid IFM med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

5.4 Bilaga 5.4. Handlingsplan vid IMT med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

5.5 Bilaga 5.5. Handlingsplan vid ISY med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

5.6 Bilaga 5.6. Handlingsplan vid ITN med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

5.7 Bilaga 5.7. Handlingsplan vid MAI med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 
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Bilaga 5.1. Handlingsplan vid IDA med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 

 
In the previous action plan (2015) we have focused on the following aspects: 

 
A. Stress and teaching duties 

Actions: 
1. FeelGood course. 
2. We are going to directly and strongly involve the PhD students into the planning of their 

teaching work; 

We have acted on both points above, as planned. In the 2017 survey the stress-related indica- 

tor for IDA has improved. Nevertheless, it still is below our goals and expectations. There- 

fore, this aspect remains in our focus (see below action plan 2017). 

 

B. Course offer 

Actions: 
1. Specialized courses with less than the current threshold of five registered PhD students will 

be also considered for financing. 

2. PhD students will be involved from the planning phase in the elaboration of the PhD course 

offer. 

3. Intensive specialized courses with guest researchers visiting IDA as well as more study cir- 

cles on specialized topics will be encouraged. 

We have acted on all three points above, as planned. While the general situation has improved, 

we have in particular two divisions where students, in continuation, consider that more in depth 

courses are needed. We are going to find solutions particularly adapted to these groups. 

 
C. Supervision 

Actions: 
1. We are organizing annually a PhD supervisors’ workshop and a PhD students’ workshop. 

Both events will be used as a platform for continuous discussion of the problems regarding 

PhD education and for exploring ways to improve the quality of supervision. 

We have acted as planned. In the 2017 survey the supervision related indicators have nicely 

improved. 
 

At IDA we have performed a careful analysis of the outcomes of the PhD students survey 2017. 

Overall, the survey shows a good result for IDA. At the same time, there are areas in which we 

need to and can improve in order to provide an even better environment to our PhD students. 

Thus, as result of our analysis of the 2017 survey and of the discussions at various levels, with 

students and advisors, we have identified the following two aspects that need our increased at- 

tention in the coming period: 

 

1. Negative stress 

2. Combining teaching and research 
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Action plan for the coming period: 

 

1. Stress and teaching duties: 

- We are continuing with the FeelGood course; based on the PhD students’ feedback we will 

continuously adapt and improve the content. 

Predicted effect: Increased awareness of students regarding stress problems and their han- 

dling; improved planning skills, capacity of handling difficult situations and failures. 

Department head, Director of graduate studies, Graduate studies administration; annually; 

IDA budget. 

- Both at the PhD students’ workshop and at the PhD supervisors’ workshop we are going to 

take up stress related issues and invite appropriate speakers. 

Predicted effect: Improved understanding of the factors that affect stress and possible means 

to reduce its negative impact. 

Department head, Director of graduate studies, Graduate studies administration; annually; 

IDA budget. 

 
 

2. Combining teaching and research 

- Further involve the PhD students into the planning of their teaching work; study directors 

will have individual planning meetings with each PhD student to discuss and plan their 

teaching. 

Predicted effect: Better matching between research and teaching load. 

Director of graduate studies, study directors; annually; no particular budget required. 

- Closely follow, at central department level, the teaching load of individual students and take 

action when appropriate levels are exceeded or/and the load is unbalanced. 

Predicted effect: Negative impact on stress level and possible delays in research work are 

avoided. 

Department head, Director of graduate studies, Division heads, Graduate studies adminis- 

tration; annually; no particular budget required. 
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Bilaga 5.2. Handlingsplan vid IEI med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 

 
Härmed återrapporteras till Filosofiska respektive Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet 

hur vi vid IEI tar till oss erfarenheter från årets doktorandundersökning. Denna åtgärdsplan 

formuleras i relation till pågående utvecklingsarbete för att höja så väl kvaliteten i, som 

upplevelsen av forskarutbildningarna vid IEI. Då de flesta av våra forskarstuderande, 133 av totalt 

177, vid IEI har en doktorandanställning, berörs deras arbetssituation även i våra 

Handlingsplanerför arbetsmiljö och lika villkor (Dnr: IEI- 201700709). Denna åtgärdsplan fokuserar 

därför främst utbildningsrelaterade frågeställningar. 

 

Årets enkät skickades ut i februari 2017 ut till 144 forskarstuderande, varav 94 svarade. Av de 

svarade hade 52 personer en doktorandtjänst vid IEI, övriga 42 hade andra former av 

finansiering av sina studier främst genom en anställning i industrin. 

 

Resultaten av denna enkät har diskuterats vid två tillfällen i institutionens forsknings och 

forskarutbildningsråd (14 juni och 8 september) samt i ett stormöte för doktorander (19 april). 

Resultaten har i relation till medarbetarundersökningen diskuterats på våra 21 avdelningar LSG 

samt institutionsstyrelsen. Prefekturen och forskarutbildnings  studierektorerna (FUS) har 

kontinuerligt diskuterat de åtgärder som fokuserats sedan senaste undersökningen och dess utfall 

i årets undersökning. Bland de övergripande intrycken från undersökningen ser vi behov av att 

fortsatt arbeta för att förbättra ISP, tydliggöra handledning och stödja möjligheterna att gå kurser. 

 

Forskarutbildningar vid IEI 
 
Inom IEI finns en mängd olika forskarutbildningsämnen. Då IEI:s forskarutbildningsämnen tillhör 

två fakulteter finns stor variation i ämnesval, teorier, metoder och själva genomförandet av 

forskarutbildningen. Här finns även olika modeller för projekt finansiering och en stor andel 

industri doktorander. En ytterligare utmaning är att en växande andel av våra doktorander talar 

ingen eller begränsad svenska. Detta kräver en tydlighet och struktur som kommunicerar lika 

krav i olika sammanhang för både doktorander och handledare. Sedan föregående 

doktorandenkät har IEI även doktorander finansierade via Marie Curies EU-bidrag vilka tex 

reglerar att doktoranderna ej får genomföra institutionstjänstgöring samt att det årligen skall 

vara längre vistelser vid andra universitet inom ramen för det i varje fall aktuella Marie Curie 

konsortiet. 

 

Särskilt ökar behovet av tydlighet i introduktionen kring vad som är IEI och LiU:s modeller för 

forskarutbildning, den forskarstuderande egna ansvar samt handledarens roll i 

forskarutbildningen, vilket kan skilja avsevärt mellan olika länder. Detta är ett av våra 

övergripande fokus som vi strävar efter genomgående i forskarutbildningarna. 
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Uppföljning från doktorandundersökningen 2015 
 

Efter den förra undersökningen valde IEI att fokusera tre mål: 

 Höja kvalitet i våra forskarutbildningar 

 Implementera ISP 

 Utveckla forskarskolan på IEI 
 

Dessa mål har vi kontinuerligt arbetat och sammantaget anser vi att IEI har både tydligare styrning 

av och uppföljning kring våra forskarutbildningar, vilket relaterar till det övergripande målet om 

att höja kvaliteteten. Mycket av detta har skett i samverkan med er på fakulteterna, främst vår 

genombearbetning och omstruktureringar av våra allmänna studieplaner (ASP). På Teknisk 

fakultet innebar att vi nu endast har tre ASP områden samt några forskarstuderande inom ASP 

för Design. Med de nya ASP:arna har vi genomlyst fördelningen av kurspoäng och andra krav, men 

vi har fortfarande en stor variation i våra utbildningar. Detta betingas främst av att det inom de 

olika ämnena finns olika praxis vid andra lärosäten i landet. Två av våra ämnen, Energisystem och 

Nationalekonomi, har utvärderats under året. Vi kommer ytterligare att följa upp och använda 

dessa erfarenheter inför utvärderingen inom maskinteknik nästa år och vårt kommande interna 

kvalitetsarbete. 

 

IEI har även inrättat ett resebidrag för att möjliggöra längre vistelse i en forskarmiljö i annat land 

än Sverige. Bidraget möjliggör fördelning av tio resebidrag upp till 50 000kr. 

 

Vi har under de två senaste åren mycket aktivt arbetat för att alla forskarstuderande skall ha en 

uppdaterad ISP baserad på vår gemensamma mall. För dem med doktorandanställning kopplas nu 

ISP-uppdateringen till förlängningen av förordandet, vilket sker på ett-års basis. Därtill går vi 

igenom ISP:ar i samband med rapporteringen aktivitetsgrad och prestation till SCB som görs i juni 

och december, då vi sett att dessa uppgifter inte alltid överensstämmer. Även granskningen av ISP 

har förbättrats och när prefekten fastställer planen görs ibland noteringar om progression och 

annan uppföljning. För att börja på rätt sätt har vi upprättat nya rutiner kring antagning och 

utlysning och av doktorandtjänster där HR, FUS och forskarutbildningskoordinatorn samverkar. 

För att kunna fastställa den första ISP inom tre månader träffar nu FUS i ett individuellt möte de 

nyantagna och deras handledare för att utforma den första ISP:n och gå igenom mallen. Detta har 

ökat medvetenheten om betydelsen av att planera och följa upp utbildningen, men vi har än inte 

nått alla. Därför är ISP implementeringen ett mål vi fortsätter att arbeta med. För att ytterligare 

öka kvaliteteten i ISP avser vi att under kommande period arbeta fram ett digitaliserat 

ärendehanteringssystem för ISP. 

 

IEI hade en forskarskola som gav medfinansiering till ca tio doktorandanställningar per år. Dessa 

hade fördelats ojämnt mellan de ämnen som finns på IEI och satsningen kom på så sätt inte alla 

till del, därför gjordes en sista antagning under 2016. Nuvarande resurser krävs för att fullfölja 

tidigare åtaganden. Som ersättning har IEI utvecklat en gemensam introduktionskurs samt 

klargjort hur vi gemensamt på IEI  finansierar några andra kurser som kan ha relevans för de flesta 

ämnen på institutionen. Introduktionskursen fokuserar forskningsdesign och problem 

formulering genom gemensamma föreläsningar och seminarier, ett internat samt en workshop 

med presentationer av avhandlings-pm. Här i ingår även introduktionen för nya doktorand er och 

en introduktion till Feelgoods doktorand-program. 
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Sammantaget har detta bidragit att vi vid IEI ökar tydligheten i processer, styrning och utveckling 

av forskarutbildningarna. Därtill ökar det de forskarstuderandes möjligheter att känna 

tillfredsställelse och veta vilka mål de strävar mot och vilka aktiviteter de förväntas genomföra. 

Övergripande åtgärder under den kommande perioden 
 
IEI har för avsikt att fortsätta de påbörjade åtgärderna samt ytterligare inkludera handledarna i 

detta. IEI väljer därför att fokusera tre övergripande mål: 

1. Fortsatt utveckling av processer kring hantering av ISP för att stödja de forskarstuderande 

och underlätta avräkning av tid för att genomföra utbildningarna på avsedd tid. 

2. Stödja handledare genom att inom ASP-områden utveckla mer kontinuerlig kollegiala 

mötesplatser kring forskarutbildningarna för att höja kvaliteten. 

3. Fortsatt utveckla introduktionskursen och andra gemensamma aktiviteter för 

forskarstuderande vid IEI 
 

 
1. ISP- som stöd för den individuella forskarutbildningen 

 

Våren 2015 antog IEI:s institutionsstyrelse en ny gemensam mall för ISP i forskarutbildningen. Vi 

ser nu ett behov av att ytterligare förbättra denna genom att flytta över den i ett digitalt 

ärendehanteringssystem. Ett sådant system måste även kunna länka till Ladok 3 och ta upp de 

funktioner som vi tapp ar när doktorandportalen inte längre kan nyttjas. Genom detta arbete 

fortsätter vi att utveckla tydligare rutiner och uppföljningsprocesser kring ISP, för att den 

verkligen ska bli det stöd i det dagliga arbetet och utbildningen. En nyckelaspekt i nuvarande 

doktorandportal är att kunna synliggöra de doktorandkurs er som IEI själva ger, de kurser som ges 

av andra institutioner inom LiU samt de kurser som ges via de nätverk som IEI har med andra 

lärosäten i Sverige och främst i Norden - här måste vi hitta nya lösningar. 
 

2. Kollegialitet för handledning och granskning 
 

Det krävs att handledare och forskarstuderande förstår att ISP:n ger en arbetsmetod grundad i 

högskoleförordningens intentioner och forskarutbildningarnas mål. Därför kommer vi även att 

särskilt stödja handledare och utveckla kollegiala mötesplatser. Härigenom kommer de 

forskarstuderandes vardagligaarbetssituation (stress) och behov av kurser att särskilt kunna 

adresseras. Vi stödjer de handledare som är verksamma inom ett ASP-område att finna egna 

rutiner för gemensam handledning, seminarier och kvalitetsgranskning. Förhoppningsvis kan det 

även ge möjligheter för nya handledare att växa in i rollen och få träning i att handleda och skapa 

olika strategier för att möta egna såväl som de forskarstuderandes utmaningar. 

 

3. Introduktion till forskarutbildningen 
 

Det tredje området som vi avser att fokusera är att tydliggöra förväntningarna på 

forskarutbildningen. Särskilt vill vi öka tydligheten kring rollen som handledare och andra 

"ledare"(tex avdelningschefer och projektledare) som doktoranden möten, för att tydliggöra krav 

och förväntningar. Detta bygger vidare på den grund som lades genom IEI:s forskarskola och 

utvecklas tillsammans med den introduktion till de forskarstuderande som för närvarande 
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genomförs med hjälp av LiU:s företagshälsovård. 

Sammantaget vill vi sträva efter att skapa bestående kvalitetsutveckling i alla våra 

forskarutbildningar för att skapa en bättre arbetssituation och utbildning för våra 

forskarstuderande, så som framgår bilagd åtgärdsplan. 

 

Med vänlig hälsning från alla oss som arbetar med forskarutbildningar på IEI genom 
 
Per-Olof Brehmer Elin Wihlborg 

Prefekt IEI Proprefekt IEI 

(ansvar forskning och forskarutbildning) 
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Åtgärdsplan IEI, med anledning av doktorandenkäten 2017 

Åtgärd Motiv Tidsplan Ansvariga på IEI 

Mål: ISP- som stöd för den individuella forskarutbildningen 

Fortsatt sträva mot 100% uppdatering 

av ISP inom ett år sedan föregående 

uppföljning 

Följa HF samt när uppdatering ej initieras 

av doktorand och handledare initiera att 

prefekten måste fastställa en gällande 

ISP 

kontinuerligt FUS, 

koordinator, pro-

prefekt samt 

prefekt 

Utveckla digitalt 

ärendehanteringssystem för ISP 

Öka kvaliteten i ISP och stödja fo stud Påbörjas vt 18 Prefekt 

Fortsatt förbättrad koppling mellan 

anställning och utbildning 

Klargöra tid, lön och krav. Koppling till 

doktorandlönestegen och dess 

prestationssteg även för 

industridoktorander 

Pågående HR, 

koordinator, FUS, 

pro- prefekt 

Individuell introduktion Skapa  tydligare förväntningar och mål. 

Förståelse om vad100% aktivitet i 

forskarutbildningen innebär i prestation 

Påbörjat FUS 

Mål: Kollegialitet för handledning och granskning 

Regelbundna möten med handledare 

inom resp ASP- områden 

Stärka handledare både som kunskapskälla 

och stöd i handledningsprocesser 

Påbörjas ht 17 FUS och 

prefektur ASP-

ansv 

Utse ASP-ansvariga och skapa 

arbetsbeskrivning 

Tydliggöra ASP Årsskiftet 17/ 

18 

Prefektur och 

fakulterter 

Kontrollfunktion av fo stud prestation 

efter 9 månader 

Följa upp antagning. Initiera tidiga 

åtgärder samt om nödvändigt kunna 

avbryta i tid om det inte går bra. 

Påbörjat ASP-ansv FUS följer 

upp 

Skapa modeller för kommande 

"egna" utvärderingar 

Höja kvaliteten o förstå ASP:s roll Under 2018- 

19 

ASP-ansv, FUS, 

prefektur 

Utse nya FUS, klargöra roller Tydliggöra roller Årsskiftet 17/18 Prefektur 

Mål: Introduktion till forskarutbildningen 

Tydliggöra krav och förväntningar 

både inför rekryteringar samt i 

samband med första ISP upprättas 

Skapa tydligare förväntningar och mål.  Prefektur, ASP-

ansv, FUS 

Fler doktorandkurser (intern a, inom 

LiU och via IEl s nätverk) 

Möta krav i ASP o förväntningar från 

doktorander 

Kontinuerligt Prefektur, ASP-

ansv, FUS, 

FUS = Forskarutbildningsstudierektorer  

Korrdinator =Forskarutbildningskoordinator 
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Bilaga 5.3. Handlingsplan vid IFM med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 
 
 

 
Ansvarig vid IFM: Per Olof Holtz o Stefan Klintström  

 
Analys och upprättande av åtgärdsprogram 

Analys och åtgärdsprogram är baserat på resultatet av Rambolls genomförda doktorandenkät, 
NDI2017. 
Utifrån analys, så har kritiska punkter för IFMs doktorander identifierats av 
forskarutbildningsrådet (bestående av en representant från varje vetenskapligt område samt 
doktorandrepresentanter) vid IFM. 
Det kan konstateras att det finns områden där det behöver göras en insats för att uppnå en 
förbättring, men samtidigt är det viktigt att framhålla att utfallet var positivt inom flera viktiga 
områden t ex handledning, kursutbud, stöd från kollegor och återkoppling, som i analysen från 
tidigare enkäter har angivits som mer kritiska punkter. 

 
 

 

Åtgärdsprogram 
i) Fråga 1: Stress och oro för arbetssituationen efter doktorsexamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Förutsättningar:  
Det är en låg svarsfrekvens, 50%, av IFMs doktorander som svarat  
 
 

Möjliga åtgärder:  
- Fo.utb.rådet gör analysen att IFMs doktorander generellt har mer grundläggande 

forskning och mindre tillämpad forskning än vad doktorander vid många andra 
institutioner har. Det innebär att IFMs doktorander inte är lika ”nära” 
industrin/arbetsmarknaden, och därmed har mer oro för detta steg i sin karriär.  

- Det är viktigt med information kring karriärplanering för IFMs samtliga 
doktorander, speciellt i slutfasen av forskarutbildningen. Forskarskolorna vid IFM 
får mer sådan information t ex genom presentationer av inbjudna talare (tidigare 
medlemmar i forskarskolorna) vid seminarier och sommarkonferenser. Men 
motsvarande information bör förmedlas till doktorander också utanför 
forskarskolorna.  

- SULF/LiU kommer att arrangera en ”postdoc-dag” den 17 november med bl a 
information om försäkringar och a-kassa 

- Som komplement till postdoc-dag så arrangerar Junior Faculty “Career Day“, där 
de bl a informerar om att skriva CV, hur kommersialisera sin forskning, 
karriärvägar utanför akademin 

- Till detta adderas en postdoc-informationsdag (hel- eller halv) vid IFM med t ex 
presentationer av t ex tidigare doktorander/alumnis, industrirepresentanter, 
rekryteringsföretag. Detta planeras preliminärt ske i början av 2018. 
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ii)   Individuella studieplanen:  
        Den individuella studieplanen ses inte som ett stöd i forskarutbildningen  
 

 
Åtgärder:  
- En uppgradering av den individuella studieplanen har tidigare skett vid IFM, som 

syftat till att tydliggöra lärandemålen. Men i denna process så har nyttiggörandet 
av den individuella studieplanen delvis tappats. I vart fall har dess andel i 
studieplanen reducerats 

- Den individuella studieplanen skall visa på den progress som gjorts sedan den 
tidigare individuella studieplanen upprättades, men den skall också innehålla en 
planering av kurser, forskning, projekt etc Det innebär att den skall vara mer 
framåtsyftande än ”tillbakadokumenterande” 

- Doktorander uppmanas att gå genom och upprätta individuella studieplanen 
tillsammans med huvudhandledaren, bitr. handledaren och mentorn i ett team.  

- Vid den introduktionsdag för nyantagna doktorander, som ges varje termin, så 
poängteras betydelsen av den individuella studieplanen och dess roll för 
planeringen av doktorandarbetet.  

- I den individuella studieplanen så skall det läggas till en ruta, där man kan kryssa 
i att det har skett uppföljning av den förra individuella studieplanen. 

- Inför arbetet med de kommande uppdateringarna av de individuella 
studieplanerna (sista inlämning 31 januari) så kommer det att i instruktionerna 
poängteras vikten av att planen innehåller både vad som genomförts, vad som 
pågår, men speciellt vad som planeras att göras innan examen för att uppfylla 
målen.  

- Vi kommer också att poängtera att de allmänna målen för forskarutbildningen är 
väldigt generella och att det är gruppen handledare och doktorand som 
tillsammans skall ta fram tydliga mål för varje individuell doktorand. 
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Bilaga 5.4. Handlingsplan vid IMT med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

 

Doktorandgruppen och forskarstudierektorn vid IMT har gemensamt analyserat och diskuterat 

utfallet från doktorandenkäten 2017. Analysen visar på flertalet förbättringar i relation till 

föregående enkätundersökning (genomförd 2014-2015). Till exempel upplever doktoranderna att de 

i tillräcklig grad får handledning och har möjlighet att själva påverka inriktningen på utbildningen. 

Doktoranderna är även mycket nöjda med arbetet kring ISP:n och dess innehåll, samt hur den årligen 

följs upp. De upplever även att tillräckligt med tid ges till att genomföra institutionstjänstgöring 

(inklusive undervisning) samt att de har möjlighet till att presentera sin forskning vid IMT. Det 

sistnämnda är troligen ett resultat av inrättandet av en IMT-gemensam seminarieserie, en åtgärd 

som genomfördes i enlighet med föregående handlingsplan. 

I analysen identifierades två problemområden – negativ stress och bristande kursutbud. Detta är 

problemområden som är generella för hela LiTH och som även tidigare varit ett problem vid IMT. Vad 

avser kursproblematiken så efterlyser IMTs doktorander ett enklare sätt att hitta relevanta 

doktorandkurser, med en gemensam plattform för hela LiU. 

För att hjälpa doktoranderna att hantera stressen och prestationskraven erbjuder LiU sedan ett antal 

år ett utvecklingsprogram vars syfte är att stärka doktorandernas förmåga att hantera utmaningar. 

Trots att flera av IMTs doktorander genomgått delar av detta program kvarstår stress-problematiken. 

För att tidigt fånga upp de doktorander som upplever ohälsosam stress vill vi därför genomföra en 

årlig uppföljning med fokus på detta (se åtgärd 1 nedan). Lämpligen görs denna uppföljning i 

samband med den nuvarande uppföljningen av våra doktorander och deras ISP:er. Vi planerar även 

inrätta gemensamma doktorand-handledarmöten där doktoranderna kollektivt ska ges möjlighet att 

lyfta frågor kring deras forskarutbildning samt där seniora forskare ska kunna dela med sig av sina 

erfarenheter kring hur man bäst planerar och genomför sin forskarutbildning (åtgärd 2 nedan). 

Tanken är även att de gemensamma stormötena ska kunna fungera som en arena för diskussion 

kring möjliga nya doktorandkurser samt för att kunna ge tips om bra kurser utanför IMT. I tillägg till 

ovanstående analys berör handlingsplanen nedan även IMTs arbete kring att motarbeta kränkande 

behandling. 

Handlingsplanen beslutades av IMTs styrelse (2017-09-04) efter behandling i LSG (2017-08-30). 

Innehållet i planen och dess genomförande kommuniceras av forskarstudierektorn till IMTs 

doktorandgrupp på kommande gruppmöten. 
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1. Årlig uppföljning av stress 

Analys 

Utfallet från enkäten visar tydligt på att IMTs doktorander upplever stress som en följd av deras 

forskarutbildning. 

Åtgärd 

Vid IMT görs årligen en individuell uppföljning av alla doktoranders progression samt deras ISP:er. Vid 

uppföljningsmötet diskuteras även hur samarbetet mellan handledare och doktorand fungerar. 

Uppföljningen görs av en extern (ej inom forskargruppen) lärare vid IMT. Både doktorand och en eller 

flera av hens handledare närvara vid mötet. Vi avser att komplettera detta möte med en 

efterföljande dialog där handledare ej närvarar. Denna del av mötet är frivillig och kommer att 

fokusera på vilken grad av stress (kopplat till forskarutbildningen) som doktoranden upplever. Om 

doktoranden vill kan detta samtal ledas av annan person än den externa lärare som genomför den 

gemensamma uppföljningen. Som stöd till denna uppföljning kommer ett frågeformulär tas fram. 

Uppföljningens syfte är att identifiera stress bland doktorander för att därefter kunna sätta in 

ytterligare hälsofrämjande åtgärder. 

Mål 

Att arbeta för hållbart arbetsliv för doktorander och därmed fånga upp upplevelse av ohälsosam 

stress. 

Förväntad effekt 

Minska ohälsosam stress bland IMTs doktorander. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande 

Forskarstudierektorn vid IMT. 

Ansvarig för uppföljning 

Prefekten vid IMT. 

Resurser 

Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan 

Uppföljningen av stress enligt ovan ska vara påbörjad senast december 2017. 
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2. Gemensamma stormöten med doktorander och handledare 

Analys 

Utfallet från enkäten indikerar på att stress och bristande kursutbud är de två främsta 

problemfaktorerna. I den efterföljande diskussionen kring enkätresultatet efterfrågade 

doktoranderna mer hjälp i att kunna planera sina doktorandstudier. Detta inkluderade både 

planering av forskningsuppgifter och planeringen av lämpliga kurser att läsa. 

Åtgärd 

Inrättande av återkommande gemensamma stormöten där doktorander och handledare träffas för 

att diskutera hur man bäst planerar och genomför sin forskarutbildning. Mötena ska även möjliggöra 

en diskussion kring nya doktorandkurser på IMT samt bra/lämpliga kurser utanför IMT. Mötena 

kommer att genomföras en gång per termin. 

Mål 

Att minska stress relaterad till svårigheter med att planera sin forskarutbildning. 

Förväntad effekt 

Minska ohälsosam stress bland IMTs doktorander. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande 

Forskarstudierektorn vid IMT. 

Ansvarig för uppföljning 

Prefekten vid IMT. 

Resurser 

Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan 

Gemensamma stormöten ska starta senast december 2017. 
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3. Nollvision gällande kränkande behandling 
Analys 

Utfallet från enkäten visar ett resultat på att doktorander upplevt kränkande behandling. IMT och LiU 

har nolltolerans i den frågan. 

Åtgärd 

HR-konsult informerar muntligt vid arbetsplatsträffar och skriftligt på webb vad kränkande 

behandling är, vem man kan vända sig till, vad arbetsgivaren ska göra med den information som 

kommer till dem. Huvudbudskapet är att det är nolltolerans och att det är viktigt att frågan når fram 

och att IMT ska arbeta med detta. 

Mål 

Inga medarbetare ska uppleva kränkande behandling. 

Förväntad effekt 

Nollvision. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande 

Forskarstudierektorn och HR-konsult vid IMT. 

Ansvarig för uppföljning 

Prefekten vid IMT. 

Resurser 

Kommunikatör och Lika villkorsombud.  

Tidplan 

Informationen om kränkande behandling enligt ovan ska ske from december 2017. 
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Bilaga 5.5. Handlingsplan vid ISY med anledning av 

doktorandundersökningen 2017 

 

Genomförda åtgärder efter föregående enkät (2015) 
Handlingsplanen (2015-09-30) fokuserade på att förbättra informationen till doktorander och 

handledare, samt stresshantering. Åtgärderna har huvudsakligen genomförts enligt plan. Årets enkät 

(2017) visar ett något bättre resultat avseende information (t.ex. 3.5 jämfört med 3.0 avseende 

tillräcklig information som nyantagen), men ungefär samma resultat vad gäller stress. 

Utfall av enkäten 2017 
Resultaten av doktorandenkäten 2017 har analyserats av ISY:s forskarstudierektor och prefekt och 
diskuterats i LSG och styrelsen.  
 
Resultaten av enkäten 2017 är överlag positiva och jämförbara med resultaten från den förra enkäten 

2015. Som nämndes ovan har information till doktorander och handledare samt stresshantering 

adresserats sedan den förra enkäten. Årets enkät visar ett något bättre resultat avseende information 

men ungefär samma resultat vad gäller stress. Stresshantering är därför fortsatt viktigt. En 

informationspunkt kommer också adresseras där det finns ytterligare förbättringspotential. Ett tredje 

område som identifierats handlar om den individuella studieplanen som många upplever som mindre 

viktig. 

Områden och planerade åtgärder 

Information till nyantagna 

Mål: Tidig individuell information till nyantagna. 

Åtgärdsbeskrivning: Informationsträff med forskarstudierektor och nya doktorander kommer att 

hållas individuellt när doktoranderna blivit antagna. Sedan 2015 har en informationsträff ägt rum två 

gånger per år, innan dess endast en gång per år. Utöver detta skickas ett introduktionsmail ut till 

nyantagna doktorander. Till de senaste mötena har dock få doktorander kommit. Syftet med att ha 

ett möte i anslutning till antagningen är att ge personlig och individuell information tidigt under 

doktorandstudierna. De individuella mötena kommer även att mer ingående behandla nedanstående 

punkter. 

Stresshantering 

Mål: Minska stress och upplevelse av stress. 

Åtgärdsbeskrivning: Fortsatt samarbete med Feelgood och fortsätta informera doktoranderna om vad 

deras program för doktorander innehåller eftersom det möter de krav som många efterfrågar 

information om eller stöd med. En återkommande punkt rör forskningstid kontra 

institutionstjänstgöringstid. Målet är att försöka hitta en bra balans mellan forskning och 

institutionstjänstgöring (framförallt undervisning) och därigenom minska stressen. Information om 

Feelgood’s program skickas på ISY ut till alla doktorander via email varje år under 
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november/december, samt tas upp under introduktionsmötena. Med de individuella 

introduktionsmötena som planeras (se ovan), som ger utrymme för mer diskussion kring detta, är 

förhoppningen att fler doktorander kommer att delta.  

Användande av den individuella studieplanen (ISP) 

Mål: Öka aktivt användande av den individuella studieplanen och minska stresstoppar. 

Åtgärdsbeskrivning: Många doktorander upplever att den individuella studieplanen inte är ett viktigt 

och användbart dokument i forskarutbildningen. Under de individuella introduktionsmötena som 

planeras kommer vi att ge en mer grundlig genomgång av vikten av studieplanen och att den är ett 

verktyg för att underlätta planering och uppföljning. Detta kan i sin tur även bidra till att undvika eller 

minska stresstoppar. 

Ansvarig 
Ansvarig för genomförande och uppföljning är Forskarstudierektor. 

Resurser 
Åtgärderna bedöms rymmas inom ramen för Forskarstudierektorns uppdrag. 

Tidsram 
Åtgärderna är fortlöpande från och med oktober 2017. 

Kommunikation inom ISY 
Resultaten av enkäten och åtgärdsplanen kommuniceras till ISY:s doktorander genom möten, med 

forskarstudierektor och prefekt, och email. De sprids också inom organisationen via diskussion i LSG 

och styrelsen som godkänner handlingsplanen (september 2017). 

 

Linköping 2017-09-20 

Håkan Johansson 

Forskarstudierektor, ISY 
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Bilaga 5.6. Handlingsplan vid ITN med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 

 

1) Utfallet av doktorandsundersökningen analyserades och diskuterades av 

forskarutbildningsrådet (FoU-rådet) av ITN.  FoU-rådet består av 7 personer och 

inkluderar representanter från forskare/lärare och doktorander från alla ITNs 

avdelningar. FoU-rådets bedömning av utfallet är att allt fungerar som det skall och 

inga stora förändringar krävs. Utgående från resultatet av 

doktorandsundersökningen samt kommentarer av ITNs doktorander, föreslår FoU-

rådet åtgärder som beskrivs nedan. 

 

2) Diskussion av resultaten från doktorandsundersökningen samt information om 

föreslagna åtgärder kommer att tas upp på ITNs doktorandskonferens 26 oktober 

2017. På grund av detta är åtgärdsplanen på engelska (de flesta doktorander kommer 

från utomlands).  (Åtgärdsplanen kan översättas till svenska om det behövs). 

  

 
 

Action plans (Åtgärder): 
 
 
1) New PhD students (especially foreign ones) feel that it is very stressful getting into new 

university environment and life in Sweden (such as personal number, bank account, 
etc.). We thus suggest: 

a. Make a rule that when a new PhD students gets a formal letter of acceptance 
from our HR manager (Martina Klefbeck), he/she also gets a document 
describing basic things that a PhD students need to know when arriving to 
Sweden (https://old.liu.se/insidan/HR-
Personal/for_foreign_employees/hoger/1.709210/Guideforvisitingstaff_1701
02.pdf 
(Responsible: ITNs forskarstudierektor; time: October 2017). 
 

b. Most of necessary information about PhD studies is already described in 
details at ITN’s web side. Make sure that new PhD students get guidance 
about the available information, http://www.itn.liu.se/forskarutbildning?l=en   
(Responsible: ITNs forskarstudierektor; time: two times per year in conjunction 
to the introduction meetings with new employees; ITNs FoU-ansvariga when 
meeting new PhD students). 
 

c. Discuss and implement a better routine concerning interaction between new 
PhD students and their mentors.  
(Responsible: ITNs forskarstudierektor and FoU-rådet; time: winter/spring 

https://old.liu.se/insidan/HR-Personal/for_foreign_employees/hoger/1.709210/Guideforvisitingstaff_170102.pdf
https://old.liu.se/insidan/HR-Personal/for_foreign_employees/hoger/1.709210/Guideforvisitingstaff_170102.pdf
https://old.liu.se/insidan/HR-Personal/for_foreign_employees/hoger/1.709210/Guideforvisitingstaff_170102.pdf
http://www.itn.liu.se/forskarutbildning?l=en
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2018). 
 

d. Participate in introductory meeting for new employees organized by ITN 
administration  
(Responsible: ITNs forskarstudierektortwice per year). 
 
 

2) In order to address and prevent stress-related problems we suggest  
a. to invite to the next ITNs PhD conference teachers who are responsible for 

the course ”Basic Management of research Projects”, 
https://doktorandportalen.iei.liu.se/user/course?cid=293, and who can 
present this courses to the students and discuss the related issues,  
(Responsible: Josefin Nissa; time: October 2017). 
 

b. Inform our PhD students about a workshop in “Teaching as a PhD student” 
later this autumn. This is something that we think is good to handle the stress 
that might occur when trying to divide time between research and teaching, 
and to get a feeling about the expectations of you as a PhD student regarding 
teaching.  
(Responsible: Ellen Grumert; time: fall 2017). 
 

3) Investigate the possibility for ITNs PhD student to participate in the activity intended 
for PhD student that is organized be Feelgood. 
(Responsible: Gun-Britt Löfgren in cooperation with ITNs administration; time: fall 
2017) 
 

4) Discuss feedback from PhD survey and our actions plan during ITNs PhD conference 26 
October 2017. 
(Responsible: ITNs forskarstudierektor and FoU-rådet; time: October 2017). 
  

 

https://doktorandportalen.iei.liu.se/user/course?cid=293
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Bilaga 5.7. Handlingsplan vid MAI med anledning av  
doktorandundersökningen 2017 

Inledning 
 
Doktorandundersökningen (DU) 2017, som berör de forskarstuderande vid MAI, visar 
små förändringar jämfört med 2015 inom de flesta områdena. De forskarstuderande vid 
MAI är fortfarande i genomsnitt mer nöjda med sin studiesituation än forskarstuderande 
i allmänhet vid LiU. Trots detta finns det ett antal områden där åtgärder bör genomföras. 
 
Denna åtgärdsplan är resultatet av diskussioner angående DU 2017 som förts med de 
forskarstuderande och handledarna vid MAI och inom en särskild arbetsgrupp, som på 
uppdrag av prefekten, har arbetat fram ett förslag till åtgärdsplan. Arbetsgruppen har 
bestått av forskarstudierektorn, forskarutbildningsadministratören, den administrativa 
chefen, ett doktorandombud och en handledare. Åtgärdsplanen har diskuterats på LSG 
och beslutats av MAI:s styrelse. 
 

Kortfattad sammanfattning av åtgärderna efter 2015 års enkät 
 
I åtgärdsplanen för doktorandundersökningen 2015 hade vi identifierat främst problem 
med kurser, till vem doktorander kan vända sig när det uppstår problem med handled-
ningen, mängden handledning, undervisning för de doktorander som undervisar samt 
karriärvägledning. De föreslagna åtgärderna (som alla har förverkligats enligt planen) 
var: 

 
 Forskarstudierektorn ansvarar för att tydligt informera tillräckligt regelbun-

det vart doktoranderna kan vända sig vid problem med handledningen. 
 Rimliga minimikrav på mängden handledning tas upp i samband med hand-

ledar- och doktorandmöten. 
 En vägledning till LiTH:s handledarpolicy ska tas fram där ovanstående ska 

vara en av punkterna.  
 Se över poängkraven för våra forskarutbildningar (vi har nu ändrat kraven 

för beräkningsmatematik). 
 När det gäller undervisning var det föreslaget att handledare, doktorander och 

ansvarig studierektor skulle ha en närmare dialog för att skapa en så bra ba-
lans som möjligt mellan undervisning och doktorandens övriga arbetsuppgif-
ter. 

 Det framgår av LiTH:s handledarpolicy att handledaren ska ”bistå doktoran-
den med karriärplanering och nätverksbyggande”.  Det föreslås att innebör-
den av detta ska förtydligas i vägledningen till handledarpolicyn  
 

Vi ser på årets doktorandundersökning att detta inte haft den önskade effekten på alla 
områden. Framförallt när det gäller vart doktorander kan vända sig vid eventuella pro-
blem som rör handledningen samt utbudet av kurser tycker vi fortfarande att siffrorna 
är problematiska i årets undersökning. Vi behöver ytterligare tydliggöra och utveckla 
ett mer systematiskt sätt att informera om var man vänder sig vid eventuella problem 
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med handledningen. När det gäller kursdelen hade vi egentligen ingen större förhopp-
ning om att kunna utöka kursutbudet så denna siffra kommer (precis som den är för 
LiU i övrigt) troligtvis vara problematisk även i framtiden. Vi har dock nedan försökt 
flytta fokus på åtgärderna då vi inte ser någon rimlig möjlighet att utöka kursutbudet 
nämnvärt. Slutligen när det gäller karriärplanering verkar det som att det de flesta av 
MAIs doktorander vill ha är hjälp att hitta någon fortsättning inom den akademiska 
världen. Med tanke på den hårda konkurrens som finns här ser vi det dock möjlighet-
erna för institutionen och handledarna att hjälpa till med detta som högst begränsade, 
bortsett från att på ett tillräckligt tidigt stadium diskutera hur situationen på den aka-
demiska arbetsmarknaden ser ut, och vad doktoranden kan förvänta sig efter examen.  
 

Kortfattad sammanfattning av årets enkät samt föreslagna åtgärder 
 
Över lag är resultaten av årets enkät positiva, och skillnaderna mot 2015 är i de flesta fall 
små. Nedan diskuteras mer ingående punkt för punkt resultaten inom de olika områ-
dena, och vilka eventuella åtgärder som föreslås.  
De punkter vi anser att det är störst anledning att fokusera på i år är de individuella stu-
dieplanerna (ISP), stress, rekrytering, kurser och konferenser. 
När det gäller den individuella studieplanen är i och för sig fortfarande resultatet bra på 
MAI, men vi ser ändå en liten nedgång, och dessutom verkar andra institutioner snarare 
gå framåt än bakåt på denna punkt, visserligen från en lägre tidigare siffra, men det finns 
flera skäl till att vi ändå tycker att processen kring studieplanerna kan behöva förbättras 
på sina håll för att få en högre lägstanivå. Dessutom, som förklaras nedan, hoppas vi att 
en sådan process, om den är rätt utförd, kan förbättra situationen även när det gäller 
resultatet angående kurser och stress till viss del. 
En återkommande problempunkt vid doktorandundersökningarna gäller kursutbudet, 
vilket inte bara gäller MAI, utan även är ett problem på LiU i allmänhet. Tyvärr ser vi inte 
någon rimlig möjlighet att utöka kursutbudet i någon större omfattning, men tror att ett 
tidigt tydliggörande för doktoranden, i samarbete med handledarna, åtminstone kan leda 
till att planeringen kring detta förbättras.  
 
Resultaten av medarbetar- och doktorandundersökningen har presenterats av prefekten 
för hela institutionen vid ett speciellt möte. Forskarstudierektorn kommer också presen-
tera och diskutera nedanstående åtgärdsplan vid ett möte under hösten 2017, där alla 
vid institutionen som har ett intresse för dessa frågor är välkomna att delta. En stor del 
av detta möte kommer fokusera på processen kring de individuella studieplanerna. 
 
Nedan följer nu en mer detaljerad genomgång av de olika områdena från enkäten med fö-
reslagna åtgärder samt tidplan för dessa.  
Anmärkning: Vi tycker att frågorna i enkäten som rör stress är svårtolkade.  

1. Rekrytering 

På frågan ”Jag hade en god bild av vad som förväntades av mig när jag antogs som fors-
karstuderande” har resultatet gått ner från 4.2 till 3.5, varför vi anser att vi måste få in 
denna information tydligare vid rekryteringen. Förhoppningsvis kan detta leda till en 
lägre stressnivå om doktoranderna har en bättre bild av förväntningarna. 
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Åtgärder 
 
 Den administrativa chefen får i uppdrag att utarbeta en bättre rutin för detta. 

 Tidplan 

 Arbetet påbörjas hösten 2017. 
 

Resurser 
 

 Ryms inom den administrativa chefens uppdrag. 
 

2. Handledning 

Här svarar 56% att de får handledning varje vecka och 40% minst varannan vecka, vil-
ket vi tycker är bra siffror, och ser därför inte något behov av några åtgärder på denna 
punkt. Däremot har fortfarande många doktorander svarat att de inte vet vart de kan 
vända sig om det uppstår problem i handledningssituationen. Informationen ges för-
närvarande vid introduktionen men också regelbundet under doktorandens studietid.  
Det verkar dock som att detta måste göras mer systematiskt och på flera sätt då det är 
en så pass viktig fråga. 
  

Åtgärder 
 
 Forskarstudierektorn fortsätter informera om vart doktorander kan vända sig vid 

problem i handledningen. Dels mer tydligt under introduktionen av nya doktoran-
der, men det föreslås också att vi inför ett uppstartsmöte för doktorander under 
början av varje hösttermin där (bland annat) vissa stående punkter såsom denna, 
och t.ex. information om doktorandlönestegen, tas upp. 

Tidplan 

 Arbetet påbörjas våren 2017. 
 

Resurser 
 

 Ryms inom forskarstudierektorns uppdrag. 
 

3. Miljö och forskarutbildning 

Då flera frågor formulerats om sedan 2015 är det svårt att göra en direkt jämförelse med 
tidigare år. Men hur som helst är detta (precis som tidigare) en av de punkter där vi ver-
kar ha mest problem.   
Utvecklingsprogrammet för doktorander som genomförs av vår företagshälsovård Feel-
good är dock dåligt utnyttjat av doktoranderna på MAI trots att så pass många upplever 
sig stressade. Det verkar som att det blivit bättre uppslutning när vi haft representanter 
från Feelgood som informerat om kursen i förväg, varför det föreslås att detta ska ske 
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mer regelbundet.  
Vi anser också att det är viktigt att avdelningscheferna förbättrar rutinerna för att fånga 
upp de doktorander som upplever sig stressade. Det senare är dock något som inte bara 
gäller doktoranderna, och denna fråga kommer tas upp i handlingsplanen för medarbe-
tarundersökningen på ett utförligare sätt.  

Åtgärder 
 
 Ta hit representanter från Feelgood för att informera om sitt utvecklingsprogram för 

doktorander. 
 Hitta rutiner för att upptäcka stress hos enskilda doktorander. 

 

Ansvariga 

 Forskarutbildningsadministratören ansvarar för att bjuda in representanter från Fe-
elgood till ett informationsmöte med doktoranderna.   

 Åtgärder för att på ett bättre sätt förebygga och hantera ohälsosam stress kommer 
att vara ett utvecklingsområde i institutionens handlingsplan för arbetsmiljö vilket 
innebär att arbetet även kommer att omfatta doktoranderna.     

 

Tidplan 

 Första presentationen av Feelgoods representanter hålls hösten 2017. 

 Åtgärder för att förebygga och hantera ohälsosam stress kommer att följa tidplanen i 
handlingsplanen för arbetsmiljö. 

 

Resurser 
 

 Ryms inom forskarutbildningsadministratörens uppdrag. 
 

4. Individuell studieplan 

Samtliga svarande uppger att de har en individuell studieplan. Även om resultaten på 
denna punkt är bra anser vi fortfarande att det finns utrymme för förbättring, som för-
klarades i introduktionen. Vi anser att allt för många verkar arbeta med studieplanen på 
delvis fel sätt, där planeringen helt enkelt är för bristfällig. Vår förhoppning är att en bra 
process kring ISPn ska bli ett stöd för doktoranden för att tydliggöra vilka förväntning-
arna på denna är. Dessutom är kraven från fakulteten tydligare med att den individuella 
studieplanen ska upprättas senast en månad efter att doktoranden blivit antagen, vilket 
vi på MAI tyvärr inte levt upp till särskilt väl. 

Åtgärder 
 
 Forskarstudierektorn kommer, i samband med ett möte hösten 2017 för att gå ige-

nom denna åtgärdsplan, fokusera på den individuella studieplanen och inbjuda till en 
diskussion kring den process vi har. 
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 Det föreslås att den första introduktionen som forskarstudierektorn nu håller med 
nyblivna doktorander också blir ett möte där handledarna medverkar och en första 
ISP tas fram. 

Ansvariga 

 Forskarstudierektorn ansvarar för att ovanstående åtgärder genomförs.  

Tidplan 

 Alla åtgärder genomförs hösten 2017. 
 

Resurser 
 

 Ryms inom forskarstudierektorns uppdrag. 
    

5. Kurser, seminarier och konferenser 

Detta är en ständigt återkommande punkt där resultaten är relativt låga. Detta gäller 
inte bara för MAI utan för LiU i stort. Vi ser tyvärr inte någon rimlig möjlighet att utöka 
kursutbudet, men tror att situationen till viss del kan förbättras om doktoranderna ti-
digt, kanske redan vid rekryteringen, eller åtminstone vid sin introduktion som ny dok-
torand, informeras om under vilka förutsättningar kurser ges. Som vi ser det blir god 
planering extra viktigt, vilket vi tror att en bra arbetsrutin kring den individuella stu-
dieplanen stödjer.  
Vi kan också se ett visst behov av att få fler doktorander att söka medel för konferens-
resor, varför vi föreslår att vår egen informationssida hålls uppdaterad samt att dokto-
randerna görs uppmärksamma på att denna sida finns.  

Åtgärder 
 
 Tidigt informera doktorander om vilka förväntningar de kan ha på kursutbudet och 

förklara behovet av planering. 
 Försöka få en ännu tydligare planering av kursdelen i den individuella studieplanen 

(se punkt 4 ovan). 
 Informera om att MAI:s sida ”Finansiering – interna och externa medel” finns. 
 Följande punkter som togs upp vid föregående åtgärdsplaner tycker vi dock ska kvar-

stå, även om de bara i begränsad omfattning förväntas kunna öka kursutbudet: 
o Gäster vid institutionen kan uppmuntras att ge kurser.  
o Institutionen kan ordna sommarskolor i samarbete med andra universitet. 
o Institutionen kan ordna online-kurser i samarbete med andra universitet. 
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Ansvariga 

 Forskarstudierektorn informerar doktoranderna om sidan ”Finansiering – interna 
och externa medel” på ett möte med doktoranderna.   

 Den administrativa chefen samt forskarstudierektorn utarbetar rutiner för att få 
fram information till blivande eller nyblivna doktorander angående kursutbud. 

Tidplan 

 Arbetet bör vara klart under hösten 2017. 
 

Resurser 
 

 Ryms inom forskarstudierektorns och den administrativa chefens uppdrag. 
 

6. Undervisning 

Här svarar 90% att det fungerat bra (3 eller högre) att kombinera undervisning och de 
egna studierna. Vi anser att resultatet är bra och ser inte behov av några åtgärder kring 
detta.    
 

7. Lika villkor 

Åtgärder, som rör lika villkor, hanteras av en särskild arbetsgrupp inom institutionen 
som har i uppdrag att ge förslag på handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor (ar-
betsgruppen för arbetsmiljö, lika villkor och miljö). 

8. Efter examen 

Visserligen är detta en punkt där fler doktorander skulle vilja ha mer stöd. Dock svarar 
en majoritet att de vill fortsätta inom akademin, och vad vi kan se är stödet en handle-
dare eller vi som institution kan ge efter examen högst begränsat då det är en hård kon-
kurrens för den typen av tjänster.  

Uppföljning och utvärdering 
Samtliga föreslagna åtgärder ska följas upp och utvärderas av arbetsgruppen senast i juni 
2018. 
 


