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Sammanfattning 

Uppföljningen av handlingsplanen med anledning av doktorandundersökningen 2017 

inleds med en kort sammanfattning av uppföljningarna av institutionernas 

handlingsplaner.  Fakultetens uppföljning av handlingsplanen presenteras sedan och 

institutionernas uppföljningar finns som bilagor i slutet av dokumentet. 
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1 Sammanfattning av institutionernas 

uppföljningar av handlingsplanerna med 

anledning av doktorandundersökningen 2017 

1.1 Introduktion  

Med anledning av doktorandundersökningen 2017 upprättades handlingsplaner vid 

institutionerna och tekniska fakulteten under oktober 2017. Ett år senare utfördes en 

uppföljning av handlingsplanerna, vilket sammanställts och presenteras i dokumentet.  

Uppföljningen kommer att presenteras på Fakultetsstyrelsen, 

Forskarutbildningsnämnden och de gemensamma mötena med 

forskarstudierektorerna verksamma vid respektive institution. Vidare har varje 

institution presenterat uppföljningen av handlingsplanen för institutionsstyrelse, och 

även forskarutbildningsråd och doktorandråd, där sådana finns. Uppföljningen av 

handlingsplanen har presenterats och beslutats av respektive institutionsstyrelse innan 

den skickats till Forskarutbildningsnämnden. Information till doktoranderna om 

uppföljningen av handlingsplanerna kommer att läggas på fakultetetens hemsida för 

forskarutbildning. Institutionerna har hunnit i olika utsträckningar informera 

doktoranderna om hur långt man har kommit i implementeringen av de åtgärder som 

beslutades i handlingsplanerna för ett år sedan. Närmare beskrivning av 

institutionerna uppföljningar av handlingsplanerna finns under bilaga 3.1-3.7. 

 

1.2 Sammanfattning 

 

Institutionerna redovisar kortfattat för genomförandet av de åtgärder som man 

beskrivit i handlingsplanerna under de tidsramar som man själv tidigare angivit och 

konstaterar en positiv utveckling efter de vidtagna åtgärderna.  

 

En återkommande fråga i handlingsplanerna är stresshantering, som alla institutioner 

arbetar med, både direkt och indirekt. Institutionerna erbjuder möjlighet till 

träningsprogram för att hantera den stress som kan uppstå under utbildningstiden, oftast i 

samarbete med företagshälsovården. Detta arbete har pågått sedan doktorandenkäten 

2013 och det verkar som att fler doktorander drar nytta av företagshälsovårdens tjänster i 

förebyggande syfte.  
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Organiserade arbetsmöten med tema stresshantering under doktorandtiden eller 

inför disputation har anordnats på flera av institutionerna med förväntad positiv 

effekt. IDA har tex genomfört arbetsmöten med fokus stress inom forskarutbildningen 

för respektive doktorander och handledare, vilket har visat ökat förståelse för 

problematiken och behov av återkommande möten med samma tema. Medan 

arbetsmötena vid IFM har fokuserat på tiden nära och efter framläggning. IMT har 

utvecklat en process med frivilliga uppföljningsmöten med syftet att identifiera stress 

bland doktorander vid tidigt skedde. 

Individuella studieplanen "... har stor betydelse för bl.a. doktorandens 

rättssäkerhet, eftersom den individuella studieplanen utgör en grund för att avgöra 

vilka rättigheter och skyldigheter doktoranden har i sin forskarutbildning." (HSV 2004). 

Flera av institutionerna har fokuserat på att tydliggöra vikten av den individuella 

studieplanen för doktorandens rättssäkerhet och på att öka medvetenheten för den 

individuella studieplanens betydelse som ett juridiskt dokument och som ett stöd i 

forskarutbildningen. IFMs doktorandreferensgrupp har presenterat ett förslag på 

uppdatering av ISP för att tydliggöra examensålen. 

Utveckling av introduktionen för nya doktorander, samt gemensamt forum där den 

egna forskningen kan presenteras, är åtgärder som institutionerna har kunnat 

implementera med bra resultat. ISY har tex utvecklat en rutin med individuella 

informationsmöten med nya doktorander inom ett par veckor efter antagning.  Dessa 

individuella träffar förväntas bland annat att förtydliga vikten av individuella 

studieplanen som ett verktyg för planering och uppföljning, samt att bidra till att 

minska stresstoppar under utbildningstiden. Man har redan upplevt en förbättring 

med arbetet med ISP:erna genom att den individuella studieplanen upprättas och följs 

upp tidigare än förut.  

Ytterligare områden som institutionerna har redogjort för i sina uppföljningar är 

utvecklad rekryterings- och antagningsprocess, handledning och kursutbudet. IFM, IMT 

och ITN har identifierat behovet av ett samarbete mellan dessa tre institutioner för att 

samordna processer inom forskarutbildningen som är förlagt på samtliga tre 

institutioner. 

Det genomgående temat för institutionernas uppföljningar är behovet av 

organiserade arbetsmöten som ett forum för diskussioner och informations upplysning 

av betydelse för forskarutbildningen. Dessa forum kräver medvetet engagemang av 

både doktorander och handledare och kan bidra till den systematiska 

kvalitetssäkringen av forskarutbildningen vid tekniska fakulteten. 
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2 Uppföljning av fakultetens gemensamma 

åtgärder 

 

Med anledning av resultatet av doktorandundersökningen 2017 identifierades tre 
förbättringsområden rörande utbildningen på forskarnivå vid tekniska fakulteten. Hösten 
2017 beslutade Forskarutbildningsnämnden att prioritera följande områden: kurser, 
individuell studieplan och stress. Nedan följer uppföljning av åtgärderna som har tagits för 
dessa tre områden. 

2.1 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 

 

Utbudet av kurser vid institutionerna varierar och vid små institutioner finns begränsad 

möjlighet att årligen ge ett bredare utbud av kurser. Därför finns det ett behov av en mer 

centraliserad översikt av kurser som ges vid fakultetens institutioner. Sedan 2013 

presenteras information om kurser på forskarnivå på både fakultetens och institutionernas 

hemsidor för forskarutbildning och uppdateras kontinuerligt. Våren 2018 annonserades en 

nordisk kursdatabas för doktorandkurser inom natur och teknik, där alla doktorander vid 

teknisk fakultet har tillgång till databasen och möjlighet att hitta både brednings och 

fördjupnings kurser.    

2.2 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. 
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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 

 

Forskarstudierektorerna tillsammans med utbildningsledare och ordförande för FUN 

träffas tre gånger per termin. Användandet av individuella studieplaner har varit en 

återkommande punkt vid dessa möten under de senaste tre åren. Den årliga centrala 

uppföljningen av alla ISP:er på fakulteten infördes 2016 och redan efter den första 

omgången konstaterades att medvetenheten av betydelsen av den individuell studieplan 

har ökat bland doktorander och handledare.  Den årliga centrala uppföljningen av ISP:er 

visar att för alla doktorander antagna vid teknisk fakultet under 2017 har upprättats en ISP 

och för de flesta (85%) har denna upprättats inom de första sex månaderna från antagning 

och för de flesta aktiva doktorander (95%) följs upp och uppdateras ISPn årligen. 

 

Vid forskarstudierektormötena har utöver upprättande av individuell studieplan 

diskuterats användandet av denna som ett planeringsverktyg och ett sätt att visa 

progression inom utbildningen, samt uppfyllande av examensmålen. Vikten av och arbetet 

med ISP:n är också en central moment i den fakultetsdelen av pedagogisk kursen för 

blivande handledare. Den kontinuerliga och målmedvetna arbetet med ISP:er leder till att 

doktoranderna upplever användandet av ISP:n som en stöd och ett meningsfullt 

förfaringssätt inom deras utbildning. FUN kommer att fortsätta med den årliga kontrollen 

av ISP:erna. 

2.3 Stress 

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. 
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Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN. 

Ansvarig för uppföljning: FUN. 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart HT2018. 

 

Stress och stresshantering är en central moment i den fakultetsgemensammadelen av 

pedagogisk kursen för blivande handledare. Med anledning av resultaten av 

doktorandenkäten 2013 infördes stress som ett kursmoment. Deltagarna i kursen har 

varierande och diverse erfarenheter av stress inom forskarutbildningen och visar stort 

intresse att dela med sig och diskutera frågan. Efter en inledande diskussion om problemet 

diskuteras stress i mindre grupper varefter slutsatserna redovisas och diskuteras 

gemensamt. 
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Bilaga 3.1 Uppföljning av handlingsplan vid IDA med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 
 
 
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 
attention: 

 
1. Negative stress 
2. Combining teaching and research 

The following actions were planned: 

1. Stress and teaching duties: 
 
- We are continuing with the “Development Program for PhD Students”; 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. 
Annually; 
Responsible: Department head, Director of graduate studies, Graduate studies 
administration; 
Financing: Faculty. 

 
We have acted on this point as planned. The last student survey of the course was very positive. 

 
 
- 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. 
Annually; 
Responsible: Department head, Director of graduate studies, Graduate studies 
administration; 
Financing: IDA budget. 

 
We have acted on this point as planned. The PhD supervisors’ workshop in May 2018 con- 
tained a half day workshop given by Åsa Burman (Stockholms universitet) called “A Toolbox 
for Supervisors“. Åsa Burman is author of the book “Bli klar i tid och må bra på vägen“ which 
deals with practical issues related to handling stress during PhD studies, efficient working 
techniques, and how to finish in time. The workshop addressed all these issues from the per- 
spective of the PhD advisor. 
For our PhD students’ workshop, January 14th, 2019, we again invited Åsa Burman for a ver- 
sion of the workshop targeted towards PhD students. 
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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. 
Annually; 
Responsible: Director of graduate studies, study directors; 
Financing: No particular budget required. 

 
We have acted on this point as planned. Study directors have regular planning meetings with 
PhD students involved in teaching. 

 
 
- 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. 
Annually; 
Responsible: Department head, Director of graduate studies, Division heads, Graduate stud- 
ies administration; 
Financing: no particular budget required. 

 
This issue is taken up during each annual survey of the ISPs, at the department level. 
 

2018-09-24 
 
 



Bilaga 3.3 Uppföljning av handlingsplan vid IFM med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 
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. Ansvariga för åtgärdsprogram vid IFM var Per Olof Holtz o 
Stefan Klintström. Åtgärdsprogrammets uppföljning diskuterades senast på IFMs 
forskarutbildningsrådet möte den 24 september 2018.  

Åtgärdsprogram 

Fråga 1: Stress och oro för arbetssituationen efter doktorsexamen  

 Åtgärder:  

- Karriärplanering för IFMs samtliga doktorander är en viktig fråga.  

Vi har beslutat att organisera så kallade karriärseminarier vid IFM. Vi bjuder in tidigare 
doktorander som arbetar inom industri och forskningsinstitutioner för att beskriva sina 
karriärer, för att prata om utmaningar de möter och hur man förbereder sig på bästa sätt för 
framtida karriär. Det första seminariet är planerat den 2 november 2018 och den första talaren 
kommer att vara Hanna Fager (projektledare/forskare på RISE IVF, Linköping, PhD från IFM 
2014). Vi kommer att bjuda in föreläsare från alla forskningsområden vid IFM. 

- Vi har introducerat en konversationskurs i svenska språket för utländska studenter. 

Det gavs första gången under våren 2018 och ges för andra gången hösten 2018. Den 
finansieras av IFM. Kursen fyller också en funktion som en träffpunkt för både doktorander och 
andra anställda som inte har svenska som modersmål. I samband med kursen så diskuterar 
deltagarna också andra saker. Den initierar ett bra nätverk. 

- Doktorander har informerats om och deltagit i LARM-dagen vid LiTH den 13 februari 2018 och 
“Career Day“, anordnad av Sveriges unga akademi och LiU Junior Faculty den 22 mars 2018. 
Temat var: “How to succeed as a researcher - a LiU conversation”. Per Eklund (kontaktperson 
för det Materialvetenskapliga programmet vid IFM) var med och arrangerade och ledde också 
paneldiskussionen.  

- Många doktorander är medlemmar i forskarskolan Forum Scientium. Inom den bjuds också 
tidigare medlemmar in för att berätta om vad de gjort efter examen. Forskarskolan gör en gång 
per år studiebesök till företag, forskningsinstitut och akademiska institutioner som kan tänkas 
vara av intresse för medlemmarnas framtida karriär. Maj 2018 besöktes AstraZeneca i 
Södertälje, RISE i Kista, GE Health Care i Uppsala, Testa Center i Uppsala och Läkemedelsverket i 
Uppsala. I Stockholm ordnades också ett seminarium med rekryteringskonsulten Niclas 
Lindqvist som pratade om hur man gör för att få ett bra arbete efter examen. Vid 
sommarkonferensen i augusti 2018 så ingick bl.a. ett föredrag om Stress Management av 
psykolog Helena Fellow från Feelgood. 

- Många doktorander är medlemmar i forskarskolan Agora Materiae. De hade under sin 
sommarkonferens en föreläsning av läkaren Nils Edelstam, "Sustainable high performance - for 
today and tomorrow". 



- Alla doktorander vid IFM uppmanas också att följa Feelgoods doktorandprogram. 

 

Fråga 2: Individuella studieplanen:  

Den individuella studieplanen måste ses som ett stöd i forskarutbildningen   

Åtgärder:  

- Detta diskuterades senast på forskningsrådet vid IFM den 24 september 2018 och på PhD-
referensgruppens möten. Det arbetas med ett förslag på en uppdatering av ISP för att ännu mer 
tydliggöra lärandemålen.   

- Den individuella studieplanen skall visa på den utveckling som gjorts sedan den senaste 
individuella studieplanen upprättades. Vi föreslår att vi lägger till en ruta i ISP där man 
uppmanas att beskriva de framsteg som gjorts sedan den senaste ISP.  

- Doktorander uppmanas att gå genom och upprätta individuella studieplanen tillsammans med 
huvudhandledaren, bitr. handledaren och en mentorn i ett team. Det är under diskussion hur 
man skulle kunna genomföra sådana möten.  

- Vid introduktionsdagen och i välkommenbrevet för nyantagna doktorander, poängteras 
betydelsen av den individuella studieplanen och dess roll för planeringen av doktorandarbetet. 
Sedan 2018 så träffar också forskarstudierektorn alla nya doktorander och poängterar då bl.a. 
vikten av ISP och annex 1. 

- Vi kommer att initiera ett samarbete mellan ITN, IMT och IFM för att samordna våra processer 
för uppföljning av doktoranderna. Detta görs eftersom vi har ett par gemensamma ASP:ar, och 
speciellt inför kommande gemensamma utvärderingar. 
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Bilaga 3.4 Uppföljning av handlingsplan vid IMT med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 
 

Uppföljning av Handlingsplanförforskarutbildningen vid IMT 2017  

Behandlad i LSG per capsulam, 2018-08-28 

Beslutad i IMTs styrelse 2018-09-03 

Vid tidigare styrelsemöte (2017-09-04) beslutades det om en handlingsplan för att utveckla 
forskarutbildningen vid IMT. I planen identifierades tre åtgärdspunkter. Nedan följer 
uppföljningen av åtgärdspunkternas genomförande. Forskarstudierektor vid IMT har ansvarat 
för handlingsplanen upprättande och huvudsakliga genomförande. Ansvarig för uppföljningen 
av åtgärdspunkterna är Prefekten vid IMT. 

 
 

1. Årlig uppföljning av stress 
Åtgärd enligt tidigare handlingsplan 
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. 

        Uppföljning 
Vid 2017/2018 års uppföljningen av doktorandernas progression erbjöds samtliga doktorander ett 
kompletterande samtal enligt åtgärden ovan. Frågeformuläret som används som en utgångspunkt för 
detta samtal finns bifogat detta dokument. 

 
 

2. Gemensamma stormöten med doktorander och handledare 
Åtgärd enligt tidigare  handlingsplan 
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. 

         Uppföljning 
Stormöten har genomförts enligt plan med start 23 november 2017. Mötena har dels fungerat som en 
informationskanal för forskarstudierektorn och IMTs ledning, men framför allt har olika frågeställningar 
rörande doktorandutbildningen diskuterats. 
 
 

3. Nollvision gällande kränkande behandling 

Atgärd enligt tidigare handlingsplan 
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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. 

Uppföljning 

HR-konsult har vid APT informerat IMTs personal enligt åtgärdspunkten ovan. Därtill har webben 
kompletterats med information kring kränkande behandling. Informationen återfinns vid följande länk:  
https://old.imt.liu.se/insidan/hr-arbetsmiljo/lika-villkor/index.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3.5 Uppföljning av handlingsplan vid ISY med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 
 
I handlingsplanen (2017-09-20) identifierades tre områden som skulle adresseras. I följande text 
sammanfattas först målet och åtgärdsbeskrivningen för var och en av dessa områden. Därefter ges en 
kort beskrivning av de åtgärder som genomförts. 

Information till doktorander 
Mål och åtgärdsbeskrivning (från handlingsplanen): Forskarstudierektor ska ha en individuell 
informationsträff med nya doktorander när de 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. 

Genomförda åtgärder: Rutin på plats. Sedan november 2017 har forskarstudierektor en individuell 
informationsträff med nya doktorander, normalt inom ett par veckor efter att de blivit antagna. 

Stresshantering 
Mål och åtgärdsbeskrivning (från handlingsplanen): 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 
Feelgoods program skickas på ISY ut till alla doktorander via email varje år under 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.  

Genomförda åtgärder: Rutin med individuella introduktionsmöten på plats (se ovan). För tidigt att 
säga om detta bidrar till att fler kommer att delta i Feelgoods program. 

Användande av den individuella studieplanen 
Mål och åtgärdsbeskrivning (från handlingsplanen): Ökat aktivt användande av den individuella 
studieplanen. 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. 

 

Genomförda åtgärder: Rutin med individuella introduktionsmöten på plats (se ovan). För tidigt att 
säga om dessa möten bidrar till ett mer aktivt användande av studieplanen. Kommentarer från ISY-



dagen (2018-05-08) antyder att mer behöver göras kring utformande och användande av 
studieplanen. De individuella introduktionsmötena har i alla fall bidragit till att den första studieplanen 
upprättas och följs upp tidigare än förut. 

 

Linköping 2018-09-25 

Håkan Johansson 
Forskarstudierektor, ISY 

 

 

 

 



Bilaga 3.6 Uppföljning av 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 suggested: 

a. Make a rule that when a new PhD students gets a formal letter of acceptance 
from our HR manager, 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; executed: 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; execution: 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; executed: winter/spring 
2018). 
 

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


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

2) In order to address and prevent stress-related problems we suggested: 
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; executed: October 2017). 
 

b. to inform our PhD students about a workshop in “Teaching as a PhD student” 
autumn 2017. This is something that we thought was good to handle the 
stress that might have been occurred 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; executed: fall 2017). 
 

c. to 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; 
executed: fall 2017) 

 
 

3) We suggested to discuss feedback from PhD survey and our actions plan during ITNs 
PhD conference 26 October 2017. 
(Responsible: ITNs forskarstudierektor and FoU-rådet; executed: October 2017). 

 
 
 
LiU, ITN, 2018-11-12 
 
  

 

https://doktorandportalen.iei.liu.se/user/course?cid=293


Bilaga 3.7 Uppföljning av handlingsplan vid MAI med anledning av 
doktorandundersökningen 2017 
 

Rekrytering: 

• Den administrativa chefen får i uppdrag att utarbeta en bättre rutin för detta:  
”Jag hade en god bild av vad som förväntades av mig när jag antogs som 
forskarstuderande”. 
 
En ny rekryteringsprocess, som beslutades 180320, för doktorander ska vara ett verktyg 
för det. Vi har nu en samordnad rekryteringsprocess som är lika för all rekrytering av 
doktorander där en del är att säkerställa att kraven och förväntningarna på doktoranden 
ska vara tydlig.  

 

Handledning: 

• Forskarstudierektorn fortsätter informera om vart doktorander kan vända sig vid 
problem i handledningen. Dels mer tydligt under introduktionen av nya doktorander, 
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. 
 
Ett första introduktions/uppstartsmöte hölls HT17 som planerat, och tanken är att detta 
ska fortsätta ges varje år som beskrivits.  

 

Miljö och forskarutbildning: 

• Forskarutbildningsadministratören ansvarar för att bjuda in representanter från Feelgood 
till ett informationsmöte med doktoranderna.   

 

Feelgoods representant var med på ett möte med doktoranderna under HT17 som 
planerat (tre av våra doktorander har efter detta deltagit i deras program). 

• 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.     

 

Individuell studieplan: 

• Forskarstudierektorn kommer, i samband med ett möte hösten 2017 för att gå igenom 
denna åtgärdsplan, fokusera på den individuella studieplanen och inbjuda till en 
diskussion kring den process vi har. 
 
Ett möte har, som beskrevs ovan, redan genomförts och kommer fortsätta genomföras 
årligen. 



• 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. 
 
Detta erbjuds vid behov, men det lämnas upp till huvudhandledaren att avgöra om de vill 
fylla i ISP:n med eller utan forskarstudierektorns hjälp.  
 

 

Kurser, seminarier och konferenser: 

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

 

Tas upp på det årliga mötet som beskrivits ovan. 

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

 

Detta diskuteras i samband med upprättandet av ISP:n samt vid ovan nämnda 
informationsmöte. 
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